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ПЕРВЫЙ ОПЫТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РУКАВНОЙ
РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА И БИЛИОПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ШУНТИРОВАНИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ
Я. С. Березницкий, Р. В. Дука
Днепропетровская государственная медицинская академия

В настоящее время во всем мире отмечено увеличе
ние числа больных с ожирением. Существующие мето
ды консервативной терапии недостаточно эффективны,
и при прекращении лечения у пациентов возникает ре
цидив заболевания. Наиболее полного и стойкого эф
фекта позволяют достичь хирургические методы лече
ния морбидного ожирения. Достаточно эффективны
билиопанкреатическое шунтирование в модификации
Hess — Marceau и изолированная рукавная резекция же
лудка.
Цель работы: изучить эффективность билиопанкре
атического шунтирования в модификации Hess —
Marceau и изолированной рукавной резекции желудка в
лечении больных по поводу прогрессирующего ожире
ния.
За период с 2008 по 2010 г. бариатрические опера
тивные вмешательства выполнены у 11 пациентов, 7
женщин и 4 мужчин. Возраст пациентов от 28 до 51 го
да, индекс массы тела (ИМТ) — от 31,6 до 57 кг/м2.
У 6 пациентов при ИМТ более 40 кг/м2 выполнена ру
кавная резекция желудка и билиопанкреатическое шун
тирование в модификации Hess — Marceau, у 2 пациен
ток с ожирением II степени при ИМТ от 35 до 39,9
кг/м2— билиопанкреатическое шунтирование без резек
ции желудка, у 3 пациентов при ИМТ от 31,6 до 47,7 кг/м2
— изолированная рукавная резекция желудка.
У 6 пациентов по поводу ожирения III степени вы
полнено билиопанкреатическое шунтирование в моди
фикации Hess — Marceau. Масса тела пациентов от 100
до 178 кг, ИМТ — от 40 до 57 кг/м2. Практически сразу по
сле операции все пациенты отмечали значительное
снижение аппетита. В течение 2 мес после операции на
блюдали жидкий стул до 4 раз в сутки, затем частота де
фекации уменьшилась до 1— 2 раз в сутки, в зависимос
ти от качества пищи. Все пациенты постоянно применя
ют поливитамины, комплекс жирорастворимых вита
минов, препараты железа и кальция. В настоящее время
у них диагностировано ожирение I — II степени, умень
шение массы тела продолжается. Снижение ИМТ состав
ляет в среднем 1 кг/м2 в месяц. В течение первого года
после операции утрата избыточной массы тела состави
ла от 52 до 87%, EWL составил в среднем 67,7%. До опера
ции у 3 пациентов молодого возраста выявляли наруше

ния углеводного и жирового обмена, что проявлялось
гиперинсулин—, гиперхолестерин—, гипертриглицери
демией, повышением уровня лептина и С—пептида. Так
же отмечены повышение АД, синдром Пиквика, боль в
крупных суставах нижних конечностей. После опера
ции нормализовались показатели углеводного и жиро
вого обмена, АД, ликвидирован синдром Пиквика, отсут
ствует боль в нижних конечностях. Одна пациентка до
операции жаловалась на периодическое недержание
мочи, что полностью устранено в первый год после опе
рации.
У 2 пациенток с ожирением II степени произведено
билиопанкреатическое шунтирование без резекции же
лудка. Масса тела у них составляла 95 и 105 кг, ИМТ 35,3
и 36 кг/м2. После операции отмечено сохранение аппе
тита на прежнем уровне. Частота дефекации напрямую
связана с качеством пищи, составляла 3 — 4 раза в сутки.
ИМТ снижался медленно, EWL составил 24 и 71%. Паци
ентке, у которой EWL за 2 года составил 24%, вторым эта
пом выполнена рукавная резекция желудка.
У 3 пациентов с массой тела от 95 до 159 кг, ИМТ от
31,6 до 47,7 кг/м2 выполнена рукавная резекция желудка
(у 2 — с использованием лапароскопического доступа).
В сроки наблюдения после операции 3 мес, 2 мес и 2 нед
EWL составил соответственно 30, 27 и 31,6 %.
Обсуждая технические аспекты операции, необходи
мо отметить, что потребовалось увеличение операцион
ного стола, изготовление ранорасширителей больших
размеров. Для мобилизации большой кривизны желудка
и ДПК использовали ультразвуковой скальпель
Harmonic (Jonson & Jonson). Для пересечения желудка и
ДПК использовали линейные сшивающие аппараты
Ethicon Proximate с длиной шва 75 мм. Для пересечения
и прошивания желудка во время выполнения лапаро
скопической рукавной резекции желудка использовали
Echelon 60 Endopath Stapler (Ethicon).
Таким образом, билиопанкреатическое шунтирова
ние в модификации Hess — Marceau позволяет оказы
вать помощь пациентам с ожирением III степени и су
перожирением, способствует значительному уменьше
нию массы тела, нормализации жирового и углеводного
обмена, при этом не требуется изменение образа жизни
и питания.
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УНИФИЦИРОВАННАЯ КЛИНИКО—СТАТИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ОЖИРЕНИЯ
Я. С. Березницкий, Д. Е. Спариш
Днепропетровская государственная медицинская академия,
Центр эндоскопической и пластической хирургии,
клиника "Гарвис", г. Днепропетровск

Ожирение обусловливает уменьшение продолжи
тельности жизни, ухудшение ее качества. При индексе
массы тела (ИМТ) более 25% достоверно увеличивается
смертность от сопутствующих заболеваний. Одна из ос
новных причин ранней инвалидизации — морбидное
ожирение. Летальность при ИМТ более 40 кг/м2 возрас
тает в 12 раз. В 1998 г. Американской ассоциацией кар
диологов ожирение признано независимой причиной
возникновения сердечно—сосудистых заболеваний.
В развитых странах мира экономические затраты на
лечение ожирения и сопутствующих заболеваний со
ставляют от 8 до 10% всех затрат на здравоохранение.
Они включают прямые расходы и непрямые затраты,
связанные со снижением трудоспособности и инвали
дизацией пациентов вследствие сопутствующих заболе
ваний.
Число бариатрических вмешательств неуклонно уве
личивается, внедряются новые методы и технологии.
Страховые компании оплачивают большинство таких
операций.
За последние годы бариатрическая хирургия достиг
ла значительных успехов в диагностике и лечении ожи
рения. Расширены и углублены знания и представления
о механизмах формирования различных форм и видов
ожирения, разработаны методы диагностики, хирурги
ческого лечения и последующей терапевтической кор
рекции.
Изменение подходов к организации лечебных меро
приятий при ожирении, особенно смещение акцентов
от терапевтических процедур и "кодирования" до про
должительных и расширенных травматичных операций
на нескольких отделах пищеварительного канала, внед
рение в практическую деятельность принципов страхо
вой медицины и экономических мер по управлению ле
чебными заведениями, обусловили необходимость оп
тимизации лечебно—диагностического процесса на ос
нове использования стандартов (протоколов) медицин
ской помощи и определения необходимых ресурсов для
их обеспечения.
Достижение цели возможно только при наличии
клинической классификации ожирения, сформирован
ной на базе Международной статистической классифи

кации болезней (МКБ—10). При таком подходе, форму
лируя клинический диагноз, можно сопоставить пер
вичное состояние пациента с критериями статистичес
кого учета и предоставляемым объемом медицинских и
финансовых ресурсов, необходимым для достижения
требуемого результата.
Все перечисленное побудило нас к формированию
такой классификации с учетом накопленного междуна
родного и национального опыта. К тому же, создавая
клинико—статистическую классификацию ожирения,
мы выходили из нескольких стандартных требований.
Во—первых, разработанная классификация должна учи
тывать все клинические и инструментальные признаки
ожирения, не только массу тела, но и индекс массы тела,
преимущественную локализацию жировых отложений,
сопутствующие заболевания и предрасположенность к
ним и др. Во—вторых, она должна учитывать потребно
сти лечебно—диагностического процесса как хирургов,
так и терапевтов и диетологов. В—третьих, работа с
классификацией должна быть доступной как в ручном
режиме, так и с использованием информационно—про
граммных технологий. В—четвертых, клинический диа
гноз следует формировать унифицированно и стандар
тизованно, для чего перед клинической классификаци
ей нами представлен макет клинического диагноза и
предполагаемый объем (программа) хирургической по
мощи, последующих реабилитации и терапевтической
коррекции.
Таким образом, создание клинико—статистической
классификации ожирения позволит не только стандар
тизировать развернутый клинический диагноз, но и
сформировать перечень состояний для определения не
обходимости либо расширенного хирургического лече
ния, либо амбулаторного миниинвазивного лечения,
определить оптимальный вид анестезии, что значитель
но облегчит формирование оптимального комплекса
диагностических и лечебных мероприятий, проведение
экспертизы оказанной медицинской помощи.
(В докладе будут приведены примеры клинического
диагноза и вариант унифицированной клинико—стати
стической классификации).
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
У БОЛЬНЫХ ПРИ МОРБИДНОМ ОЖИРЕНИИ
А. Ф. Бубало, Т. М. Иванченко, П. В. Гурин
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

Ожирение признано ВОЗ неинфекционной эпиде
мией ХХІ века. В мире ожирением страдают 250 млн. па
циентов, что составляет 7% всего взрослого населения
планеты.
Ожирение обусловливает нарушение всех видов об
мена веществ, способствует раннему возникновению
атеросклероза, артериальной гипертензии, ишемичес
кой болезни сердца (ИБС), дыхательной недостаточнос
ти, сахарного диабета ІІ типа, дистрофических процес
сов в паренхиматозных органах.
Морбидное ожирение (МО) и сопутствующие забо
левания способствуют увеличению частоты периопера
ционных осложнений, а также летальности. Основным
осложнением в периоперационном периоде является
дыхательная недостаточность, что обусловливает акту
альность поиска безопасных методов проведения искус
ственной вентиляции легких (ИВЛ) при выполнении ба
риатрических вмешательств.
Цель работы: улучшение результатов бариатричес
ких вмешательств у больных МО путем применения оп
тимальных методов ИВЛ.
Обследованы 300 пациентов, у которых выполнены
различные виды бариатрических вмешательств, жен
щин — 178, мужчин — 122. Возраст больных от 18 до 60
лет, в среднем (36,2 ± 1,4) года, индекс массы тела — от
40 до 82 кг/м2, в среднем (49 ± 0,9) кг/м2. Для оценки эф
фективности проведения ИВЛ у больных МО использо
вали данные клинико—лабораторных и инструменталь
ных методов исследования.
Важной особенностью, осложняющей течение пери
операционного периода у пациентов с МО, является на
личие сопутствующих заболеваний: артериальная ги
пертензия выявлена у 88%, ИБС — у 28%, синдром сонно
го апноэ — у 82%, хроническая обструктивная болезнь
легких — у 24%.
В среднем у каждого пациента было 3 и более сопут
ствующих заболевания, причем, при суперожирении от
мечено поражение в большей или меньшей степени
всех органов и систем, нередко в стадии декомпенса
ции. Для выбора оптимальных параметров ИВЛ у боль
ных МО ориентировались на такие параметры:
— исходные показатели функции внешнего дыхания;
— показатели кислотно—основного состояния
(КОС) и газового состава артериальной крови;
— показатели пульсоксиметрии;
— пиковое давление в дыхательных путях на вдохе;
— аускультация легких;
— состояние кожи.
У всех пациентов применена многокомпонентная
сбалансированная анестезия с использованием ин
фильтрационной, проводниковой или эпидуральной
анестезии. Для проведения ИВЛ использовали наркоз
но—дыхательный аппарат Бриз. Дозы лекарственных

средств подбирали на основании оценки клинических
признаков адекватности анестезиологической защиты,
рассчитанных на "идеальную массу тела". Следует иметь
в виду, что передозировка гипнотических средств, нар
котических аналгетиков и миорелаксантов может обус
ловить необходимость продленной ИВЛ. Во избежание
этого мы широко применяем инфильтрационную, про
водниковую и эпидуральную анестезию.
При проведении ИВЛ дыхательный объем (ДО) рас
считывали на "идеальную массу тела", но не всегда пико
вое давление в дыхательных путях на вдохе было в безо
пасных для пациента пределах. В среднем ДО у обследо
ванных больных составлял 520 мл, при этом пиковое
давление в дыхательных путях на вдохе составляло до 25
см вод. ст., что исключало баротравму ткани легких и на
рушение артериального кровотока.
Частоту дыхания (ЧД) контролировали по показате
лям КОС, газового состава артериальной крови и состо
янию кожи. В среднем ЧД составляла 17 в 1 мин, что на
14% меньше исходной. При этом парциальное напряже
ние углекислого газа в артериальной крови было в пре
делах исходных значений.
Проведение ИВЛ у больных МО при бариатрических
вмешательствах продолжительностью более 2 ч всегда
сопровождалось усугублением метаболического ацидо
за, снижением насыщения артериальной крови кисло
родом менее 90%, что требовало увеличения его объема
в дыхательной смеси до 60 — 80%.
Таким образом, при проведении ИВЛ у больных МО
во время бариатрических вмешательств по такой схеме
продленная ИВЛ в послеоперационном периоде не по
требовалась, не было дыхательной недостаточности. Все
пациенты через 16 — 18 ч переведены из отделения ин
тенсивной терапии в удовлетворительном состоянии.
Для профилактики легочных осложнений с первых ча
сов после операции проводили дыхательную гимнасти
ку, принудительную спирометрию, оксигенацию, что
способствовало ранней активизации больных.
Выводы
1. Проведение ИВЛ у больных МО при выполнении
бариатрических операций под контролем пикового дав
ления в дыхательных путях на вдохе, которое не должно
превышать 25 см вод. ст., способствует профилактике
баротравмы ткани легких и, как следствие, уменьшению
частоты легочных осложнений в послеоперационном
периоде.
2. Учитывая негативные изменения показателей
пульсоксиметрии, КОС и газового состава артериальной
крови, пикового давления в дыхательных путях на вдохе
при проведении ИВЛ у больных МО, хирургическая бри
гада должна выполнять оперативное вмешательство сла
женно и быстро. В некоторых ситуациях потребовалось
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изменение объема операции для предотвращения де
компенсации газообмена.
3. Начиная с поступления больного МО в клинику,
необходимо проведение лечебной физкультуры, дыха
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тельной гимнастики для профилактики легочных и
тромбоэмболических осложнений.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ
Т. И. Введенская, А. О. Присяжнюк, О. В. Сидоренко
Центр коррекции избыточной массы тела, ООО "Клиника Медиком", г. Киев

В настоящее время избыточная масса тела является
пандемией индустриального сообщества, что обуслов
лено легкодоступностью высококалорийных продуктов
питания, уменьшением двигательной активности, изме
нением характера и ритма жизни.
Развивающееся направление бариатрической хирур
гии испытывает определенные трудности при анестези
ологическом обеспечении пациентов вследствие значи
тельного превышения массы тела, наличия сопутствую
щих заболеваний сердечно—сосудистой и дыхательной
систем, плохо корригируемых нарушений водно—элек
тролитного и углеводного обмена, формирования жи
ровой ткани как дополнительной гормонпродуцирую
щей составляющей.
Задачей анестезиологического обеспечения является
не только проведение анестезии у пациента с тяжелыми
сопутствующими заболеваниями, но и максимальное
уменьшение ее продолжительности, предотвращение
характерных тяжелых осложнений, таких как рабдомио
лиз, обеспечение минимальной длительности искусст
венной вентиляции легких (ИВЛ) в послеоперационном
периоде, ранней активизации пациентов, профилакти
ки тромботических осложнений, гиповентиляции и ги
поперфузии легких с последующим возникновением
пневмонии, восстановление нормального функциони
рования органов пищеварительной системы.
Проведен анализ анастезиологического обеспече
ния пациентов по программе "Хирургия избыточной
массы тела и метаболического синдрома", оперирован
ных в клинике с 2006 по 2010 г.
Анализировали степень инвазивности оперативного
вмешательства и сопряженный с ним вид анестезиоло
гического пособия.
Обследованы 35 пациентов, которым был введен, а
затем, по истечение 3 — 20 мес удален интрагастраль
ный баллон.
У 7 пациентов с использованием лапароскопическо
го метода наложен регулируемый бандаж желудка, у 1 —
выполнено билиопанкреатическое шунтирование в мо
дификации Hess — Marceau.
При установлении интрагастрального баллона мы
отказались от применения общей анестезии и отработа
ли метод расширенной премедикации, включающий се
дацию, аналгезию с использованием ненаркотических
аналгетиков, угнетение рвотного рефлекса, что позво
лило избежать ряда осложнений.

Баллон удаляли под эндотрахеальным наркозом, не
смотря на кратковременность (10 — 30 мин) манипуля
ции. Это позволило исключить регургитацию и аспира
цию содержимого желудка.
При наложении регулируемого бандажа желудка па
циенты распределены на две группы. В 1—й группе па
циентам одномоментно удаляли ранее наложенный ин
трагастральный баллон и накладывали бандаж желудка.
Вначале накладывали карбоперитонеум, ретрогастраль
но вводили бандаж без фиксации, карбоперитонеум ус
траняли, баллон извлекали под контролем гастроскопа,
вновь накладывали карбоперитонеум, осуществляли
окончательную фиксацию бандажа и устанавливали ре
гулировочный порт. Проведение таких манипуляций,
обоснованных с хирургической точки зрения, для анес
тезиолога создает ряд трудностей. При наложении и уда
лении карбоперитонеума изменяется внутрибрюшное
давление, и, следовательно, легочное давление на вдохе,
изменяются показатели гемодинамики, что требует их
дополнительной коррекции. После извлечения интрага
стрального баллона в связи с пневматизацией кишечни
ка необходима глубокая релаксация.
У пациентов 2—й группы только накладывали бан
даж. Это требовало проведения многокомпонентной об
щей анестезии в условиях карбоперитонеума с повыше
нием внутрибрюшного давления при сопутствующей
патологии.
Билиопанкреатическое шунтирование в модифика
ции Hes — Marceau осуществлено у одного пациента, ко
торого наблюдали в течение 7 мес. Применение интра
гастрального баллона способствовало уменьшению
массы тела с 170 до 130 кг. При этом у пациента снизи
лось артериальное давление, нормализовались показа
тели водно—электролитного и липидного обмена, улуч
шились показатели функции печени и дыхания, что поз
волило выполнить обширное оперативное вмешатель
ство, обеспечить анестезиологическое пособие и пери
од реабилитации. Операция произведена под сочетан
ной анестезией. В палате катетеризировали эпидураль
ное пространство. Создание эпидурального блока спо
собствовало уменьшению объема использованных для
общей анестезии средств, что позволило уменьшить на
грузку на скомпрометированную жировым гепатозом
печень, более раннему пробуждению пациента, умень
шению длительности ИВЛ в послеоперационном перио
де, более раннему восстановлению пассажа содержимо
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го по кишечнику, снижению доз наркотических аналге
тиков в послеоперационном периоде.
Выводы
1. При кратковременных вмешательствах, не связан
ных с необходимостью релаксации, рекомендуем при
менение расширенной премедикации с использовани
ем седативных, противорвотных и аналгетических не
наркотических средств.
2. При эндотрахеальном наркозе длительностью до
1,5 ч рекомендуем общепринятую многокомпонентную

общую анестезию с интубацией трахеи и ИВЛ с учетом
сопутствующих заболеваний и профилактикой тромбо
эмболических осложнений.
3. При длительном наркозе во время вмешательств
на нескольких отделах пищеварительного канала реко
мендуем во время предоперационной подготовки уста
навливать эпидуральный катетер, профилактику тром
боэмболических и связанных с рабдомиолизом ослож
нений, раннюю активизацию пациента, восстановление
функции кишечника в максимально короткие сроки.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ГРЫЖИ У БОЛЬНЫХ
НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ
О. В. Галимов, В. О. Ханов, А. В. Шкундин, Р. А. Зиангиров, А. Р. Мухаметов, А. Ф. Мазитов
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия

Широкое внедрение лапароскопических технологий
обусловлено их очевидными преимуществами по срав
нению с лапаротомными вмешательствами, прежде все
го минимизацией травмы брюшной стенки, ранней ре
абилитацией больных. В то же время частота осложне
ний после лапароскопических операций значительна.
Одним из послеоперационных осложнений, существен
но ухудшающих качество жизни пациентов, является об
разование послеоперационной грыжи. По данным лите
ратуры, осложнения, связанные с использованием троа
кара, возникают у 1 — 6% больных.
Вследствие применения расширителя у больных с
ожирением после извлечения желчного пузыря при вы
полнении лапароскопической холецистэктомии брю
шина становится более подверженной растяжению
вследствие нарушения ее целостности, а рану, учитывая
толщину подкожной основы, не всегда удается зашить
послойно, в этой области брюшная стенка теряет проч
ность, что обусловливает образование троакарной гры
жи. Таким образом, риск возникновения послеопераци
онной грыжи определяют многочисленные как местные
и системные факторы, так и техника закрытия брюшной
стенки. По данным литературы, троакарная грыжа воз
никает в 0,23% наблюдений — в месте установки порта
диаметром 10 мм, в 1,9% — порта диаметром 12 мм, в
6,3% — порта диаметром 20 мм. Эти показатели увеличи
ваются до 12% у тучных пациентов, у которых индекс
массы тела (ИМТ) превышает 30 кг/м2.
Оперативное лечение грыж относят к восстанови
тельной хирургии, которая всегда требует особого, кон
структивного подхода и поиска более совершенных, от
личных от привычных, способов выполнения опера
ции.
За период с 2008 г. на клинических базах кафедры
хирургических болезней и новых технологий опериро
ваны 56 пациентов по поводу послеоперационной гры
жи брюшной стенки, образовавшейся после выполне
ния лапароскопических вмешательств. Женщин было 44
(78,6%), мужчин — 12 (21,4%), возраст больных от 33 до

70 лет. В процессе ретроспективного анализа установле
но, что у 40 (71,4%) больных ранее произведена лапаро
скопическая холецистэктомия, у 12 — гинекологические
операции, у 4 — диагностическая лапароскопия. Грыже
вой дефект, как правило, локализовался в пупочной об
ласти (в месте введения троакара диаметром 10 мм, из
которого извлекали желчный пузырь). Морбидное ожи
рение (ИМТ более 30 кг/м2) отмечено у 36 (69,2%) паци
ентов. Грыжевое выпячивание возникло в сроки от 2 до
12 мес после операции. Размеры грыжевых ворот со
ставляли от 1,5 × 1,5 см до 5,5 × 5,5 см. У 44 (78,6%) паци
ентов послеоперационная грыжа была вправимой, у 12
(21,4%) — невправимой. Ущемление грыжи не наблюда
ли, все пациенты по поводу троакарной грыжи опериро
ваны в плановом порядке. Оперативное вмешательство
выполняли под местной инфильтрационной анестезией
(у 48 больных) или комбинированным эндотрахеаль
ным наркозом (у 8). У всех пациентов выполнено гры
жесечение с пластикой передней брюшной стенки с ис
пользованием сетчатого ксенотрансплантата по мето
дике on lay. Применяли полипропиленовые сетки, эндо
протез фиксировали проленовой нитью отдельными уз
ловыми швами. По данным контрольного обследования
пациентов после операции рецидив грыж не выявлен.
Проанализировав частоту и причины образования
троакарной постлапароскопической грыжи, мы пришли
к заключению, что на некоторые факторы, предраспола
гающие к появлению грыжи (ожирение, функциональ
ная недостаточность соединительной ткани) хирург не
может повлиять, однако их необходимо учитывать при
выборе оперативной тактики. При использовании во
время лапароскопических вмешательств инструментов
большого диаметра (троакары, эвакуаторы, ранорасши
рители и др.), инфицировании раны в зоне введения
троакара и извлечении удаленного органа или ткани, а
также неудовлетворительном зашивании апоневроза в
месте применения доступа, необходимы меры профи
лактики грыжеобразования.
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МИНИИНВАЗИВНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ
СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОЖИРЕНИИ
О. В. Галимов, В. О. Ханов, А. В. Шкундин, Д. М. Зиганшин, З. Р. Габдулсабирова, О. Д. Горбанев
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия

В последние годы в мире возрос интерес врачей раз
личных специальностей к проблеме ожирения. Это
обусловлено значительным увеличением частоты этого
заболевания, которое в развитых странах приобретает
характер социально значимой патологии. Кроме умень
шения продолжительности жизни, при ожирении зна
чительно снижается трудоспособность, часто возникает
инвалидность, что обусловливает его социальную зна
чимость.
Хирургическое лечение пациентов с ожирением тре
бует особого подхода, как во время предоперационной
подготовки, так и при выполнении и после операции,
что обусловлено наличием сопутствующих заболеваний
жизненно важных органов и систем.
Целью исследования явилось улучшение результатов
хирургического лечения сопутствующих заболеваний у
пациентов с ожирением с применением миниинвазив
ных технологий.
Обследованы 59 пациентов с различными хирурги
ческими заболеваниями органов брюшной полости на
фоне ожирения. Наиболее часто у пациентов при ожи

рении выявляли желчнокаменную болезнь, хроничес
кий и острый холецистит, грыжу брюшной стенки, гаст
роэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) вследст
вие образования грыжи пищеводного отверстия диа
фрагмы.
Ожирение III — IV степени отмечено у 37 больных,
индекс массы (ИМТ) у них превышал 26 кг/м2, у 3 — па
тологические формы ожирения (ИМТ более 45 кг/м2). У
31 пациента диагностирована желчнокаменная болезнь,
у них выполнена лапароскопическая холецистэктомия.
У 15 пациентов произведено грыжесечение по поводу
грыжи белой линии живота и пупочной. По поводу ГЭРБ
при наличии грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
у 13 больных осуществлено лапароскопическое наложе
ние фундопликационной манжеты по методу Ниссена.
Таким образом, избыточная масса тела обусловлива
ет возникновение хирургических заболеваний органов
брюшной полости. Применение миниинвазивных тех
нологий у больных с ожирением позволяет корригиро
вать эту патологию и достичь хороших отдаленных ре
зультатов.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ БАНДАЖИРОВАНИЕ ЖЕЛУДКА У ПАЦИЕНТОВ
С СУПЕРОЖИРЕНИЕМ
В. В. Грубник, В. П. Голляк, А. В. Грубник
Одесский государственный медицинский университет

Актуальным вопросом сегодня является выбор мето
да лечения ожирения, который обеспечивал бы умень
шение избыточной массы тела и условия для стабилиза
ции ее в пределах нормы в течение длительного време
ни. К сожалению, консервативное лечение ожирения с
применением диетологических протоколов питания в
сочетании с препаратами центрального и перифериче
ского действия, не обеспечивает долгосрочных резуль
татов, рецидив заболевания возникает через 3 — 4 мес
после прекращения терапии в 95% наблюдений.
Лапароскопическое бандажирование желудка — наи
более распространенный метод хирургического лече
ния ожирения. Показаниями к его выполнению являют
ся:
— индекс массы тела (ИМТ) 35 кг/м2 при наличии со
путствующих заболеваний;
— ИМТ 40 кг/м2;
— ИМТ 50 кг/м2 и более как этапное вмешательство, в
качестве подготовительного этапа для дальнейшего
шунтирования желудка.
Цель: изучить эффективность лапароскопического
бандажирования желудка у пациентов с ИМТ, превыша
ющим 50 кг/м2.

За период с 1996 по 2009 г. лапароскопическое бан
дажирование желудка выполнено у 147 пациентов, 109
(74%) женщин и 38 (26%) мужчин. Возраст больных от
17 до 58 лет, в среднем (32,7 ± 3,2) года, масса тела —
(116 ± 8) кг, ИМТ от 34,5 до 62,2 кг/м2, в среднем (47,3 ±
2,1) кг/м2. У 27 пациентов ИМТ превышал 50 кг/м2.
Для выполнения оперативного вмешательства ис
пользовали 4 троакара, ретрактором поднимали левую
долю печени, вскрывали печеночно—желудочную связ
ку в бессосудистой зоне. Отодвигая малый сальник ме
диально, производили диссекцию правой ножки диа
фрагмы. Путем тупой диссекции создавали туннель по
зади желудка. Вскрывали желудочно—диафрагмальную
связку слева и проводили специальный изгибающийся
инструмент позади кардиального отдела желудка. Зажи
мом захватывали силиконовую трубку регулирующей
системы и протягивали силиконовый бандаж позади же
лудка. Манжету застегивали и фиксировали к передней
стенке желудка. После операции масса тела уменьша
лась до нормальных показателей в течение 12 — 16 мес.
Выполнение лапароскопического бандажирования
желудка у пациентов при суперожирении (ИМТ 50 кг/м2
и более) имело ряд особенностей. Использовали 5 точек
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введения троакаров (дополнительный порт применяли
для установки печеночного ретрактора). У всех пациен
тов отмечена выраженная гипертрофия жировой клет
чатки в брюшной полости, в связи с чем был затруднен
этап выделения желудочно—печеночной и диафраг
мально—желудочной связок для проведения бандажа.
При выборе регулируемого бандажа использовали мак
симально большие манжеты, поскольку при их установ
лении в бандаж, помимо желудка, включается околоже
лудочная жировая клетчатка, что затрудняет этап за
крепления бандажа.
После операции первое регулирование бандажа про
водили через 3 мес. У 12 пациентов уменьшение избы
точной массы тела до нормальных показателей (ИМТ 29
кг/м2) происходило в течение 24 мес.
У 10 пациентов при незначительном уменьшении
массы тела выполнено шунтирование желудка, что пре
дусматривало вертикальное прошивание и пересечение
желудка с формированием проксимального резервуара
объемом 15 — 20 мл с дистальным гастрошунтировани
ем (длина билиопанкреатической петли составляла 100
— 120 см, алиментарной — 150 — 160 см).
У 5 пациентов в связи с риском повреждения желуд
ка при снятии бандажа выполнено шунтирование про

ксимального резервуара без его снятия по собственной
методике, которая предусматривает объединение рест
риктивного и мальабсорбтивного компонентов (декла
рационный патент Украины 64161А от 24.02.03).
После операции все пациенты живы.
У больных после повторного шунтирования желудка
отмечено уменьшение массы тела (ИМТ 27 — 33 кг/м2) в
течение 1 — 1,5 года. Наиболее выраженный эффект на
блюдали у пациентов, оперированных с использовани
ем предложенной нами методики проксимального шун
тирования, что позволило достичь уменьшения массы
тела до 25 — 27 кг/м2 в течение 1,5 года.
Ранний демпинг—синдром диагностирован у 2 па
циентов, оперированных по методу Mason—Ito, обус
ловлен увеличением диаметра соустья в области гастро
энтероанастомоза до 15 мм. По данным пробы Фишера
демпинг—синдром расценен как тяжелый.
Таким образом, лапароскопическое бандажирование
желудка может быть применено для лечения пациентов
с ИМТ, превышающим 50 кг/м2. Если рестриктивный ме
тод недостаточно эффективен, возможно шунтирование
желудка.

ПОВТОРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ БАНДАЖИРОВАНИЯ ЖЕЛУДКА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛИМЕНТАРНО—КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ
В. В. Грубник, А. В. Грубник, В. П. Голляк
Одесский государственный медицинский университет

Сегодня неоспоримо доказана высокая эффектив
ность бариатрических оперативных вмешательства для
лечения ожирения. Их использование обеспечивает ста
бильное длительное уменьшение массы тела до нор
мальных показателей у 98% пациентов с алиментарно—
конституциональным ожирением.
Бандажирование желудка является наиболее распро
страненным методом лечения пациентов с ожирением
при индексе массы тела (ИМТ) 35 — 45 кг/м2. Внедрение
миниинвазивных технологий, совершенствование кон
струкции колец и методов выполнения оперативного
вмешательства позволили значительно уменьшить час
тоту осложнений, однако не решен вопрос выбора мето
дов выполнения повторных операций при их возникно
вении.
Цель: изучить возможности выполнения повторных
операций при осложнениях бандажирования желудка.
За период с 1996 по 2009 г. лапароскопическое бан
дажирование желудка выполнено у 147 пациентов, 109
(74%) женщин и 38 (26%) мужчин. Возраст больных от
17 до 58 лет, в среднем (32,7 ± 3,2) года, масса тела —
(116 ± 8) кг, ИМТ от 34,5 до 62,2 кг/м2, в среднем (47,3 ±
2,1) кг/м2.
Повторные лапароскопические вмешательства после
лапароскопического бандажирования желудка выпол
нены у 26 (17,6%) больных.
Показаниями к повторному вмешательству были:

— дислокация бандажа в дистальном направлении с
возникновением дисфагии — у 3 больных, им произве
дена лапароскопическая переустановка кольца с хоро
шими ближайшими и отдаленными результатами;
— выраженная дисфагия после бандажирования же
лудка на фоне развившегося слиппедж—синдрома или
стеноза соустья между резервуарами желудка — у 7 паци
ентов. У 3 больных по поводу смещения силиконового
кольца, функционального стеноза в области соустья вы
полнена лапароскопическая переустановка бандажа же
лудка. У одной больной возник поздний слиппедж—син
дром, силиконовое кольцо удалено, однако из—за выра
женного спаечного процесса установить новое кольцо
не представилось возможным. У 3 пациентов, которым
ранее наложен ленточный бандаж из комбинированной
сетки, возник стеноз в области соустья. Во время опера
ции выявлен спаечный процесс в месте установленного
сетчатого бандажа, выделить и удалить который без по
вреждения стенки желудка было невозможно, в связи с
этим выполнена операция шунтирования желудка без
удаления бандажа. При осмотре пациентов через 6 — 12
мес после операции уменьшение массы тела продолжа
лось, через 12 мес ИМТ составил в среднем 26,8 кг/м2.
Дисфагические явления отсутствовали;
— неадекватное уменьшение массы тела вследствие
миграции бандажа в просвет желудка. Наиболее тяжелое
осложнение бандажирования желудка, наблюдали у 9

Клінічна хірургія. — 2010. — № 8

больных. Всем произведено повторное лапароскопиче
ское вмешательство, гастротомия с извлечением и уда
лением силиконового бандажа. У 7 пациентов при ИМТ
более 50 кг/м2 вторым этапом выполняли шунтирование
желудка по стандартной методике;
— неадекватное уменьшение массы тела вследствие
дилатации соустья при использовании нерегулируемого
бандажа — у 5 пациентов. У 3 из них выполнено шунти
рование желудка без удаления бандажа, у 2 — нерегули
руемый бандаж заменен регулируемой силиконовой
манжетой, что обеспечило адекватное уменьшение мас
сы тела в дальнейшем.
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Таким образом, выбор повторного бариатрического
вмешательства после недостаточно эффективного лапа
роскопического бандажирования желудка зависит от
вида бандажа, выраженности спаечного процесса, вели
чины ИМТ. Так, при невозможности удаления бандажа
можно использовать метод шунтирования желудка без
удаления манжеты, переустановка бандажа рекоменду
ется пациентам при ИМТ, не превышающем 40 кг/м2.
Дальнейшее изучение эффективности повторных
оперативных вмешательств после лапароскопического
бандажирования желудка является актуальным и чрез
вычайно важным разделом бариатрической хирургии.

ВПЛИВ АБДОМІНОПЛАСТИКИ НА ВМІСТ ЛІПІДІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ
У ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ
О. І. Дронов, Л. О. Рощина, В. І. Федорук, Є. Ю. Буров, П. В. Федорук, Ю. П. Швець
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Актуальним розділом сучасної естетичної та плас
тичної хірургії є торсопластика, яка передбачає ко
рекцію силуету тіла людини. Деформація черевної
стінки значною мірою зумовлена локальним надмірним
відкладанням підшкірної жирової клітковини. Більшість
(до 70%) пацієнтів, яким показана хірургічна корекція
передньої черевної стінки, хворіють на ожиріння. Важ
ливість проблеми ожиріння визначається загрозою
інвалідизації осіб молодого віку, зменшенням тривалості
життя внаслідок виникнення супутніх захворювань. До
них належать цукровий діабет ІІ типу, артеріальна гіпер
тензія, дисліпідемія, гіперурикемія, репродуктивна дис
функція, жовчнокам'яна хвороба, остеоартрит, деякі он
кологічні захворювання.
Артеріальна гіпертензія при ожирінні виникає у 2,9
разу частіше, ніж в осіб без ожиріння; гіперхолестери
немія — у 2,1 разу, цукровий діабет — у 2,9 разу. За
збільшення маси тіла на 0,4 кг ризик смерті в осіб віком
52 — 62 років підвищується на 2%, в осіб віком 30 — 49
років — на 1%. Відкладання в організмі 4 — 5 кг надмір
ної жирової тканини спричиняє зміни ліпідного спектру
крові, що зумовлює виникнення атеросклерозу. Отже,
проблема ожиріння потребує детального вивчення.
Метою дослідження є вивчення впливу видалення з
організму певного об'єму жирової тканини на обмін
ліпідів.
Досліджений спектр ліпідів у 58 пацієнток з різними
видами деформації передньої черевної стінки та ожи
рінням, яким здійснена абдомінопластика. Вік пацієнток
у середньому (43,6 ± 1,7) року. Маса видаленого шкірно—
жирового клаптя 1000 — 10 500 г. До контрольної групи
увійшли 27 пацієнток віком у середньому (37,5 ± 4,3) ро
ку без ознак порушення жирового обміну, серцево—су
динних захворювань, яким абдомінопластику не вико
нували. Для уточнення ліпідного спектру сироватки
крові визначали вміст у крові загального холестерину
(ХСзаг.), холестерину (ХС) ліпопротеїдів високої щіль
ності (ЛПВЩ), тригліцеридів (ТГ). Ліпопротеїди виділя
ли з плазми шляхом ультрацентрифугування, їх концен

трацію визначали ензиматичним методом за допомо
гою автоаналізатора "Центрихем 6000". На основі отри
маних даних обчислювали вміст ХС ліпопротеїдів низь
кої щільності (ХС ЛПНЩ) та дуже низької щільності (ХС
ЛПДНЩ) за формулою Фридвальда: ХС ЛПДНЩ = ТГ/5;
ХС ЛПНЩ = ХСзаг. — (ХС ЛПДНЩ+ХС ЛПВЩ). Отриманий
матеріал оброблений методом варіаційної статистики.
За даними аналізу ліпідного спектру у пацієнтів після
виконання абдомінопластики і контрольної групи вияв
лене збільшення вмісту загального холестерину — до 6,2
ммоль/л у порівнянні з таким у контрольній групі — 4,8
ммоль/л за рахунок ХС ЛПНЩ — відповідно 5,8 і 3,2
ммоль/л. Це свідчить про порушення ліпідного обміну у
пацієнток з ожирінням і характеризує його як гіпер
ліпідемію ІІа типу (надмірна кількість ХС ЛПНЩ). В
зразках крові, відібраних перед операцією, відзначали
помірне зменшення концентрації загального холестери
ну (до 5,4 ммоль/л) за рахунок ХС ЛПДНЩ (0,82
ммоль/л) та ТГ (1,2 ммоль/л), що пояснювалось алімен
тарним фактором, зумовленим передопераційною
підготовкою (зменшення вмісту хіломікронів та
ЛПДНЩ). Після абдомінопластики на 14—ту добу відзна
чали зниження рівня загального холестерину (до 4,8
ммоль/л) за рахунок ХС ЛПНЩ (2,9 ммоль/л) та ХС
ЛПДНЩ (0,3 ммоль/л). Жирова тканина є депо ТГ. Вони
складають майже 65% маси жирової тканини, що є 95%
усіх ТГ, що циркулюють в крові. Основною транспорт
ною формою ТГ є ЛПДНЩ, а також хіломікрони і ЛПНЩ.
В кров'яному руслі під впливом ліполітичних ферментів
з хіломікронів ЛПНЩ та ЛПДНЩ утворюються жирні
кислоти. Збалансованість процесів синтезу та розпаду
ТГ дозволяє підтримувати масу тіла на відносно
постійному рівні. Внаслідок видалення жирової тканини
під час абдомінопластики зменшується депо ТГ, що зу
мовлює зменшення надходження неестерифікованих
жирних кислот (НЕЖК) з депо до кров'яного русла. Че
рез це зменшується синтез ЛПДНЩ. Одночасно відбу
вається посилення катаболізму хіломікронів, ЛПДНЩ,
ЛПНЩ в крові, що спрямоване на підтримку концент
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рації НЕЖК в крові для дотримання константи енерге
тичної рівноваги. Наслідком цих процесів є зменшення
концентрації ТГ та ЛПДНЩ.
Отже, здійснення абдомінопластики у пацієнтів з
надмірною масою тіла супроводжується позитивною ди
намікою змін спектру ліпідів крові за наявності у них
гіперліпідемії ІІа типу. Позитивний вплив оперативного
втручання проявлявся зменшенням рівня ТГ, загального

ХС (за рахунок ХС ЛПДНЩ та ХС ЛПНЩ), збільшенням
вмісту ХС ЛПВЩ. Це зумовлене зменшенням депо ТГ, що
спричиняє процеси катаболізму ЛПНЩ в кров'яному
руслі (хіломікронів, ЛПДНЩ, ЛПНЩ). Наслідком цього є
підвищення синтезу ЛПВЩ. Отримані результати свід
чать про антиатерогенний ефект абдомінопластики у
пацієнтів з ожирінням.

ОПЕРАЦИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА
П. А. Затолокин
Калининградская областная клиническая больница

В период с 2008 по 2010 г. у 28 пациентов, у которых
диагностирован метаболический синдром, выполнена
операция гастрошунтирования (ГШ) в целях уменьше
ния массы тела и коррекции сопутствующих заболева
ний. Из них у 26 операция осуществлена лапароскопи
ческим способом. У 12 пациентов с морбидным ожире
нием (9 мужчин и 3 женщин) выявлено нарушение угле
водного обмена в виде сахарного диабета (СД) II типа (у
9) или толерантности к глюкозе (у 3).
Всем пациентам выполнена операция ГШ, 4 — до
полнительно произведена холецистэктомия по поводу
желчнокаменной болезни. Длина алиментарной петли
от 150 до 280 см. Срок наблюдения от 6 до 22 мес.
Продолжительность лапароскопической операции
ГШ 180 мин, открытой — 360 мин (в связи с необходи
мостью коррекции послеоперационной грыжи). ИМТ до
операции составил от 36,6 до 59,8 кг/м2, в среднем 46,8
кг/м2. Уменьшение избыточной массы тела в сроки от 3
до 22 мес составило 25 — 80%. У 10 больных достигнута

полная коррекция нарушения углеводного обмена (нор
мализация содержания глюкозы в крови натощак, пока
зателей глюкозотолерантного теста, гликозилированно
го гемоглобина) в сроки от 3 до 6 мес. У 1 больного че
рез 12 мес после операции (EWL 63,5%) отмечена пери
одическая гликемия (6,4 — 6,5 ммоль/л) натощак при
нормальных показателях постпрандиальной гликемии
и гликозилированного гемоглобина. У 1 пациента (СД II
типа в течение 8 лет) через 22 мес после операции (EWL
44%) уровень глюкозы в крови натощак от 6,9 до 8,5
ммоль/л (через 2 ч после еды — 6,7 — 6,9 ммоль/л, содер
жание гликозилированного гемоглобина 6,9%), что по
требовало назначения сиофора. Оба пациента "сладко
ежки", злоупотребляют жирной пищей.
Таким образом, операция ГШ эффективна для кор
рекции нарушений углеводного обмена у пациентов
при наличии метаболического синдрома. Большое зна
чение для исхода лечения имеет длительность существо
вания ожирения и СД II типа.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ
И СОПУТСТВУЮЩИМ ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ
Ф. Н. Ильченко, М. М. Сербул, П. С. Михальчевский, Д. Ф. Круглецов
Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского, г. Симферополь

Послеоперационные грыжи брюшной стенки — до
статочно частое осложнение в абдоминальной хирур
гии. Сложным вариантом является оперативное лечение
больных с послеоперационными грыжами при наличии
ожирения различной степени.
Целью работы была разработка оптимальной такти
ки ведения таких больных после реконструктивной опе
рации.
Обобщен опыт хирургического лечения 223 боль
ных. Подготовку и выбор способа операции проводили
в соответствии с разработанной тактикой. В качестве
объективных критериев для определения способа гер
ниопластики использовали данные ультразвукового ис
следования (УЗИ) об изменениях анатомии брюшной

стенки в области грыжевого дефекта. До операции про
ведение УЗИ позволяло получить данные, которые не
возможно получить у больных с ожирением при физи
ческом обследовании: определить действительную ши
рину грыжевого дефекта, наличие очагов хронического
воспаления (воспалительных инфильтратов, изолиро
ванных абсцессов, лигатурных свищей, кист импланта
та), оценить выраженность спаечного процесса и др.
Пластика с надапоневротическим расположением им
плантата произведена 73 плановым больным, у осталь
ных применяли различные варианты методики sub lay. У
всех больных с ожирением выполняли абдоминоплас
тику. В послеоперационном периоде проводили ком
плексную коррекцию нарушений гомеостаза и профи
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лактику осложнений с использованием мероприятий,
начатых до операции, направленных на предупрежде
ние нарушений кровообращения и дыхания, водно—
электролитного баланса, других нарушений гомеостаза,
антибактериальную терапию, стимуляцию кишечника,
антикоагулянтную терапию, иммунокоррекцию. Особое
внимание при выполнении реконструктивных опера
ций уделяли изменениям внутрибрюшного давления
(ВБД). Исходные значения ВБД составляли от 5 до 11 мм
рт. ст. Повышение ВБД во время операции более 24 мм
рт. ст. считали абсолютным показанием к паллиативной
коррекции брюшной стенки.
Важным аспектом лечения считали более раннюю
активизацию больных. Это один из основных факторов
профилактики длительного пареза кишечника, дыха
тельной недостаточности и тромбоэмболических ос
ложнений.
Для профилактики раневых осложнений операцион
ную рану дренировали, что позволяло избежать скопле
ния в ней раневого отделяемого, являющегося средой
для развития раневой инфекции. Использовали актив
ные способы дренирования ран, что предполагало под
ключение дренажей к различным аспирационным уст
ройствам, например, системы "Unovac". С помощью
трубчатых дренажей проводили вакуумирование раны,
промывание растворами антисептиков и антибиотиков,
до прекращения отделения содержимого. При отсутст
вии отделяемого из раны дренажи удаляли на 2 — 3—и
сутки после операции. У 104 (46,6%) больных после про
тезирующей пластики по данным УЗИ раны в раннем
послеоперационном периоде (1 — 10—е сутки) выявля
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ли начальные признаки различных осложнений в виде
инфильтрации тканей, а также единичных или множест
венных полостных образований с жидким содержимым
диаметром от 0,5 до 10 — 15 см. При выявлении патоло
гического процесса в области операционной раны уста
навливали его точную локализацию. Осуществляли
пункцию под контролем УЗИ и эвакуацию содержимого.
Эвакуированную жидкость направляли для бактериоло
гического исследования, изучали его цитологический
состав. Полость промывали растворами антисептиков и
антибиотиков. По показаниям повторные пункции (от 2
до 8 — 10) до выписки из стационара произведены у 56
больных. У 4 больных, госпитализированных повторно
в связи с возникновением у них "хронической" серомы,
по данным УЗИ выявлены признаки образования "кис
ты" имплантата, что у 3 из них потребовало проведения
повторных пункций в отдаленном послеоперационном
периоде, у 1 — оперативного вмешательства.
Необходимо отметить, что мы считаем скопление се
розной жидкости у больных с ожирением после гернио
пластики вариантом нормального течения раневого
процесса. В клинике такие серомы относим к раневым
осложнениям лишь при их самопроизвольном вскры
тии через кожные швы.
Использование приведенной лечебной тактики по
сле операции явилось эффективным способом профи
лактики послеоперационных осложнений у 97,4% боль
ных с ожирением, которым произведена конструктив
ная операция по поводу послеоперационной грыжи
брюшной стенки.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ БАНДАЖА ЖЕЛУДКА,
МИГРИРОВАВШЕГО В ПРОСВЕТ ЖЕЛУДКА
А. Ю. Иоффе, С. Б. Шевелюк, Р. Н. Абу Шамсия, Т. В. Тарасюк
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца МЗ Украины,
Киевская городская клиническая больница №18

Развитие бариатрической хирургии в Украине преду
сматривает внедрение различных методов хирургичес
кого лечения морбидного ожирения. У пациентов при
индексе массы тела (ИМТ) более 35 кг/м2 и наличии со
путствующих заболеваний, а также при ИМТ более 39
кг/м2 операцией выбора является лапароскопическое
регулируемое бандажирование желудка (ЛРБЖ). Метод
предполагает наложение бандажа в кардиальном отделе
желудка, вследствие чего желудок приобретает форму
"песочных часов", объем верхней части ("малого желу
дочка") около 20 мл.
Учитывая постоянное увеличение числа пациентов, у
которых произведено ЛРБЖ, актуальной является про
блема готовности хирургов к борьбе с осложнениями в
отдаленном послеоперационном периоде, в частности,
необходимости удаления бандажа при его миграции в
просвет желудка. Ранее подобные манипуляции требо
вали выполнения лапароскопии, при наличии техниче
ских трудностей — лапаротомии, удаления бандажа.

Приводим первый опыт эндоскопического удаления
бандажа желудка, мигрировавшего в просвет органа.
В клинику госпитализирована в неотложном поряд
ке пациентка Я., 45 лет с жалобами на дискомфорт в об
ласти левого подреберья длительностью 1 сут.
25.05.08 выполнено ЛРБЖ. Течение раннего после
операционного периода без осложнений. В сентябре
2009 г. во время проведения сеанса антицеллюлитного
массажа живота у больной возникла острая боль в левом
подреберье, в области установления регулировочного
порта системы бандажирования желудка, образовалась
обширная гематома (травматический отрыв порта).
Больная за медицинской помощью не обращалась в те
чение 2 мес. 15.11.09 возникли ощущение дискомфорта,
отечность в левом подреберье в области установления
порта, по поводу чего обратилась в клинику. При осмот
ре и обследовании, ультразвуковом исследовании орга
нов брюшной полости (УЗИ ОБП) диагностированы: за
крытая травма живота, травматический отрыв порта(?),
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нагноившаяся гематома передней брюшной стенки. Ге
матома санирована путем пункции.
18.01.10 по данным УЗИ ОБП выявлено до 2 мл жид
кости в пределах подкожной основы в области располо
жения порта. Проведена эвакуация жидкости (изотони
ческого раствора натрия хлорида) из системы для бан
дажирования желудка. По данным видеоэзофагогастро
дуоденоскопии установлена миграция бандажа желудка
в просвет органа. Диагноз: состояние после ЛРБЖ; за
крытая травма живота, травматический отрыв порта, ин
фицированная гематома передней брюшной стенки;
восходящая инфекция; миграция бандажа в просвет же
лудка.
После проведения предоперационной подготовки
19.01.10 выполнена операция: удаление системы для
бандажирования желудка. Под внутривенным наркозом
извлечен регулируемый порт для бандажирования же
лудка. Трубка, сообщающаяся с портом, пересечена, по
гружена в брюшную полость. Эндоскопически удален
бандаж с помощью системы для его извлечения. Рана в
левом подреберье санирована растворами антисепти
ков, учитывая длительное инфицирование, наложены
вторичные швы. Интраоперационно установлен зонд в

желудок в целях декомпрессии, а также зонд для энте
рального питания.
После операции проводили противоязвенную, анти
бактериальную терапию. На 7—е сутки проведена гаст
рография, затеки контрастного вещества не выявлены.
Возобновлено питание через рот, удалены зонды для пи
тания и декомпрессии. Течение раннего послеопераци
онного периода без осложнений. Пациентка в удовле
творительном состоянии выписана 26.01.10.
Техника эндоскопического удаления бандажа желуд
ка позволяет минимизировать объем оперативного вме
шательства при необходимости удаления системы для
бандажирования желудка, уменьшить длительность ле
чения пациента в стационаре, его послеоперационной
реабилитации. Считаем целесообразным при наличии
соответствующего технического оснащения, опыта бри
гады хирургов и эндоскопистов выполнять процедуру
извлечения бандажа желудка, мигрировавшего в его
просвет, эндоскопически, при возникновении техниче
ских трудностей — выполнять оперативное вмешатель
ство лапароскопически либо с использованием минила
паротомного доступа.

АНЕСТЕЗИЯ У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМ МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
И. А. Йовенко, Л. В. Куник, Ю. Ю. Кобеляцкий
Днепропетровская государственная медицинская академия,
Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова

Около 7% взрослого населения в мире страдает ожи
рением (в Европе — 15 — 20%, в США — 13 — 23%). Сте
пень ожирения оценивают по индексу массы тела
(ИМТ). В норме ИМТ не превышает 25 кг/м2. Ожирение
диагностируют при ИМТ более 30 кг/м2. Патологическое
ожирение обусловливает полиорганную патологию. У
пациентов с ожирением диагностируют артериальную
гипертензию, ишемическую болезнь сердца, легочную
гипертензию и "легочное сердце", кардиомиопатию,
аритмию, сахарный диабет, дислипидемию, заболева
ния центральных и периферических сосудов, дыхатель
ную недостаточность, заболевания органов пищевари
тельной системы, нарушения обмена веществ и иммуни
тета. Эти больные входят в группу высокого риска воз
никновения периоперационных легочных, сердечно—
сосудистых, тромбоэмболических осложнений и после
операционной летальности.
При проведении анестезии у пациентов с ожирени
ем показано использование современных ингаляцион
ных и внутривенных анестетиков, опиатов, миорелак
сантов с коротким периодом полувыведения для быст
рого восстановления функции дыхания, стабильности
показателей гемодинамики. Целесообразен контроль
глубины анестезии путем мониторинга с определением
биспектрального индекса. Адекватная регионарная ане
стезия позволяет уменьшить использование опиатов,
гипнотических средств и релаксантов, однако ее выпол
нение технически сложно. Растяжение экстрадуральных

вен и эпидурального пространства требует уменьшения
дозы анестетика до 75 — 80% от стандартной.
В нашей практике у больных с ожирением использу
ем следующие подходы. Обследование до операции,
кроме стандартных методов, включает эхокардиогра
фию и спирографию, при необходимости — консульта
цию терапевта. Обязательны прогнозирование сложно
сти интубации с использованием нескольких стандарт
ных тестов (Mallampati, расстояние от щитовидной же
лезы до подбородка, возможность изменения положе
ния нижней челюсти) и готовность к различным вари
антам ее обеспечения. В периоперационном периоде
проводим терапию сопутствующих заболеваний (кар
диологическую, легочную и др.). Для снижения риска
возникновения тромбоэмболических осложнений про
водим гепаринопрофилактику, бинтование нижних ко
нечностей, раннюю мобилизацию пациентов. Предопе
рационная подготовка: введение Н2—блокаторов и про
кинетиков; антибиотикопрофилактика — цефалоспори
ны II поколения, гепаринопрофилактика за 12 ч до опе
рации, (согласно приказов МЗ Украины). Премедикация
стандартная; при синдроме сонного апноэ седативные
препараты в палате не назначаем. Мониторинг: АД
(предпочтительно — инвазивно), ЭКГ, пульсоксиметрия,
капнография, почасовый диурез, температура тела, ла
бораторные данные (КОС, газы крови, глюкоза).
Анестезия: комбинированная эпидуральная + внут
ривенная. После обеспечения сосудистого доступа и мо
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ниторинга катетеризируем эпидуральное пространство
на уровне TVII — TIX. Используем удлиненные (110 мм)
иглы Tuohy 18G (Portex). Катетер проводим краниально
на 5 см. Вводим тест—дозу 0,5% раствора бупивакаина 2
— 3 мл. Через 10 — 15 мин при отсутствии спинального
блока вводим 2 — 3 мл 0,5% раствора бупивакаина и 2 мл
0,005% раствора фентанила. Начинаем инфузию 0,25%
раствора бупивакаина + 100 мкг фентанила со скоро
стью 5 — 7 мл/ч.
Индукция в анестезию: фентанил + пропофол. Необ
ходима тщательная преоксигенация. Интубация трахеи
после миоплегии с применением эсмерона или тракри
ума. Для поддержания нормокапнии часто необходимо
увеличение минутного объема дыхания и более высокое
давление для вентиляции. Целесообразно использовать
PEEP. Поддержание анестезии: внутривенная инфузия
пропофола с помощью шприцевого дозатора "Aitecs",
фентанил — по клиническим признакам адекватности
анестезии и величине биспектрального индекса. Под
держание миоплегии с помощью эсмерона или тракри
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ума — инфузия шприцевым дозатором "Aitecs". Искусст
венная вентиляция легких в режиме нормокапнии или
умеренной гиперкапнии (FiO2 0,4 — 0,7). Инфузию ре
лаксантов прекращаем за 15 — 30 мин, пропофола — за
15 мин до окончания операции. Экстубация больных на
фоне хорошего тонуса мышц, оптимальных показателей
минутного объема дыхания, артериального давления,
частоты сокращений сердца, SatO2.
Послеоперационное обезболивание включает соче
тание эпидуральной аналгезии с применением местных
анестетиков и опиатов, нестероидных противовоспали
тельных препаратов и системного введения опиатов по
показаниям. Оптимальным способом послеоперацион
ной аналгезии является эпидуральный или внутривен
ный, желательно контролируемый пациентом, с обяза
тельным мониторингом оксигенации и вентиляции. В
раннем послеоперационном периоде проводим ингаля
цию О2 и CPAP. Крайне важна ранняя послеоперацион
ная мобилизация пациентов.

ТАКТИКА ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ПРИ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
Е. Н. Клигуненко, Я. С. Березницкий, Н. Н. Чупахина, И. Е. Гулега, Р. В. Дука
Днепропетровская государственная медицинская академия,
Клиника "Гарвис", г. Днепропетровск

Цель работы: изучить течение периоперационного
периода при различных методах анестезиологического
обеспечения бариатрических операций.
Бариатрические оперативные вмешательства (били
опанкреатическое шунтирование) выполнены у 11 па
циентов (4 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 28 до 51
года, в среднем (35 ± 5) лет. Масса тела пациентов от 115
до 178 кг, в среднем 132 кг. Индекс массы тела (ИМТ) в
среднем (49 ± 6) кг/м2, что свидетельствовало о превы
шении идеальной массы тела более чем на 45 кг и поз
воляло диагностировать морбидное ожирение (МО). У 8
пациентов тяжесть физического статуса усугублялась ги
пертонической болезнью ІІ стадии. При первичном ос
мотре артериальное давление составляло 160/100 —
170/110 мм рт. ст., что требовало проведения специаль
ной подготовки и лечения у кардиолога. У 3 больных ди
агностирован сахарный диабет ІІ типа (уровень глюко
зы 8 — 9 ммоль/л), что требовало участия эндокриноло
га. У 6 больных жировые отложения располагались пре
имущественно на животе (по мужскому типу), у 5 — на
ягодицах и бедрах (по женскому типу). Зависимость ти
па ожирения от пола не отмечена. У 3 пациентов выяв
лена варикозная болезнь вен нижних конечностей.
В зависимости от метода анестезиологического по
собия больные распределены на 2 группы. У 5 больных
(1—я группа) проводили тотальную внутривенную анес
тезию (ТВА) с искусственной вентиляцией легких
(ИВЛ); у 6 (2—я группа) — комбинированную анестезию
(ТВА с ИВЛ на фоне эпидуральной анестезии).
Предоперационная подготовка включала лечебные и
профилактические мероприятия. Лечебную подготовку

проводили с участием кардиолога, диетолога, эндокри
нолога, ее продолжительность не ограничена. Пациен
тов госпитализировали за 2 сут до операции. При по
ступлении устанавливали венозный катетер в одну из
периферических вен (диаметр 1,2 — 1,4 мм) для прове
дения инфузионной терапии. У 3 пациентов катетер ус
тановлен в центральную (подключичную) вену.
Для инфузионной терапии объемом 8 — 10 мл/(кг ×
сут) использовали сбалансированные солевые раство
ры, кристаллоиды, аминокислоты, поляризующую
смесь. Накануне операции назначали контрикал 30 000
ЕД. Для улучшения реологических свойств крови назна
чали пентоксифиллин (до 10 мл 2% раствора). В целях
профилактики раневой инфекции применяли цефазо
лин по короткой схеме (не более 3 инъекций за первые
сутки).
Схема профилактики тромбоэмболических ослож
нений зависела от вида анестезии. Пациентам 1—й груп
пы за 2 ч до оперативного вмешательства вводили фрак
сипарин (0,3 мл подкожно). Пациентам 2—й группы
фраксипарин (0,3 мл) вводили за 12 ч до катетеризации
эпидурального пространства. Всем пациентам на опера
ционном столе независимо от вида анестезии пунктиро
вали одну или две периферические вены и вводили хо
линолитики (атропин 0,1% раствор до 1 мл), сандоста
тин (0,1 мг подкожно), контрикал (30 000 ЕД внутривен
но капельно).
Премедикация была стандартной. Вводный наркоз
осуществляли на фоне ИВЛ 100% О2 через маску аппара
та "Бриз" тиопентал—натрием (до 6 мг/кг), релаксацию
— дитилином, суммарная доза которого не превышала
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200 мг. Интубация трахеи трубкой №8 — 8,5 ("Portex") c
первой попытки без особых технических трудностей
выполнена у 8 больных. У 3 пациентов в связи с очевид
ными трудностями (ІІІ класс по Malampati) она произве
дена с помощью бронхофиброскопа. ИВЛ осуществляли
с помощью аппарата "Бриз" в режиме, контролируемом
по объему (дыхательный объем — до 900 мл, минутный
объем дыхания 12 — 14 л/мин, FiO2 0,8 — 1,0). Для под
держания анестезии непрерывно вводили пропофол —
до 3 мг/(кг × ч) и фракционно фентанил в суммарной
дозе 3 мкг/(кг × ч) в сочетании с микродозами кетамина
(25 мг с интервалом 40 мин). Релаксацию поддерживали
путем введения тракриума в обычных дозах. За 30 мин
до окончания операции вводили последнюю дозу релак
сантов. Введение пропофола прекращали за 20 мин до
окончания операции. Параллельно внутривенно вводи
ли 100 мг кетонала или 40 мг династата. Это позволяло
сразу по окончании операции вводить внутримышечно
0,4 мг или 1 мл 0,04% раствора налоксона.
Экстубацию трахеи осуществляли на фоне восста
новления сознания, дыхания, тонуса мышц и рефлексов.
Период от окончания операции до экстубации не пре
вышал 30 мин. Для восполнения дефицита объема цир
кулирующей крови во время операции применяли сба
лансированные солевые растворы (растворы Рингера,
Хартмана) в объеме 1500 — 2500 мл, коллоиды (до 1000
мл). Объем кровопотери не превышал 700 мл. Почасо
вый диурез составлял в среднем 150 — 200 мл. Пациен
там 2—й группы до разреза в условиях операционной на

уровне TIX — TX катетеризировали эпидуральное прост
ранство в положении пациента сидя с использованием
срединного доступа. Общая доза местного анестетика
составила: 0,5% раствора ропивакаина — 12 мл, 0,25%
раствора бупивакаина — 20 мл. Через 2,5 ч повторно
вводили дозу анестетика в объеме 75% от основной,
дробно, по 3 — 5 мл через каждые 5 мин. После достиже
ния адекватного эпидурального блока проводили индук
цию в наркоз и интубацию трахеи. Методы вводного
наркоза, интубации и ИВЛ не отличались от таковых у
пациентов, оперированных в условиях ТВА и ИВЛ.
Нестабильность показателей гемодинамики в пери
операционном периоде не отмечали. Вариант анесте
зии не влиял на быстроту пробуждения после наркоза.
Применение нестероидных противовоспалительных
средств обеспечивало высокий уровень обезболивания
в послеоперационном периоде. Вместе с тем, у больных
2—й группы на фоне регионарной блокады моторная
функция кишечника восстанавливалась на 18 ч раньше.
Респираторных осложнений не наблюдали.
Выводы
1. Операция билиопанкреатического шунтирования
требует тщательной предоперационной подготовки с
участием врачей нескольких специальностей.
2. Вид анестезии не влияет на продолжительность ле
чения при условии тщательного выполнения и соблюде
ния общих принципов ухода за больными в послеопера
ционном периоде.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Е. Н. Клигуненко, Я. С. Березницкий, Н. Н. Чупахина, И. Е. Гулега, Р. В. Дука
Днепропетровская государственная медицинская академия,
Клиника "Гарвис", г. Днепропетровск

Цель работы: изучить особенности ведения после
операционного периода у больных с ожирением.
Бариатрические оперативные вмешательства выпол
нены у 11 пациентов (4 мужчин и 7 женщин) в возрасте
от 28 до 51 года. Масса тела от 115 до 178 кг в среднем
132 кг. Индекс массы тела (ИМТ) — от 31,6 до 57 кг/м2. У
6 пациентов выполнены продольная резекция желудка и
билиопанкреатическое шунтирование, у 2 — билиопан
креатическое шунтирование без резекции желудка, у 3 —
изолированная продольная резекция желудка.
Обезболивание в послеоперационном периоде, при
отсутствии эпидурального катетера, осуществляли путем
применения нестероидных противовоспалительных
средств (НПВС) — кетонала, династата в сочетании с
опиоидами и спазмолитиками. При наличии эпидураль
ного катетера проводили стандартную продленную эпи
дуральную аналгезию. В первые 3 сут после операции
всем больным проводили парентеральное питание с
применением глюкозо—солевых смесей и аминокислот,
что обеспечивало 1900 ккал/сут. Общий объем инфузии
20 мл/кг массы тела. Для профилактики тромбоэмболи

ческих осложнений назначали фраксипарин подкожно
по 0,3 мл 1 раз в сутки в течение до 10 сут.
В целях профилактики раневой инфекции применя
ли цефазолин по короткой схеме (не более 3 инъекций
за первые сутки). Антибактериальные препараты не на
значали. Мерами профилактики респираторных ослож
нений были ранняя активизация пациентов (первый раз
пациента ставили на ноги через 6 — 8 ч после опера
ции), использование виброматраса, вибромассажа груд
ной клетки и ингаляций.
Для восстановления моторной функции кишечника
использовали стандартные препараты (метоклопрамид,
прозерин), которые вводили начиная с конца 1—х суток
после операции. Независимо от варианта послеопера
ционной аналгезии, респираторных осложнений или
нарушения восстановления моторной функции кишеч
ника не наблюдали.
Таким образом, ведение больных с морбидным ожи
рением после бариатрических операций требует тща
тельного выполнения обычных стандартов интенсив
ной терапии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПАНКРЕАТОБИЛИАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ, ПОЛА, ДЛИНЫ ОБЩЕЙ ПЕТЛИ
Л. П. Котельникова, Р. А. Степанов
Пермская государственная медицинская академия, Россия

С 1999 по 2009 г. у 40 пациентов при индексе массы
тела (ИМТ) 40 кг/м2 и более выполнено панкреатобили
арное шунтирование (ПБШ) по методике N. Scopinaro.
Все больные находятся на диспансерном учете. Эффек
тивность лечения оценивали по степени уменьшения
избыточной массы тела (% EWL) и избыточного ИМТ (%
EBL) раздельно у мужчин и женщин, в зависимости от
степени ожирения и длины общей петли.
Возраст больных от 19 до 63 лет, женщин было 33,
мужчин — 7. ИМТ составлял от 39,5 до 72,5 кг/м2, избы
точная масса тела — от 44,1 до 145,7 кг. У 21 пациента ди
агностировано морбидное ожирение (МО) — 1—я груп
па, у 14 — суперожирение (СО), у 5 — суперсуперожире
ние (ССО) — 2—я группа. При анализе результатов ПБШ
установлено, что утрата массы тела после операции про
исходила в течение 2 лет: значительная (от 27 до 75 кг)
— в первый год и небольшая (от 18 кг до прибавки 28 кг)
— в течение второго года. За 2 года уменьшение массы
тела составило от 26 до 80 кг. Затем масса тела стабили
зировалась и в последующем изменялась в зависимости
от соблюдения низкокалорийной диеты на ± 1,5 — 10 кг.
К концу первого года ИМТ в среднем снизился на
(17,18 ± 4,63) кг/м2, к концу второго года — на (17,79 ±
4,67) кг/м2. У больных с МО ИМТ уменьшился к концу
первого года на (15,73 ± 3,82) кг/м2, к концу второго го
да — на (16,37 ± 3,59) кг/м2. Через 2 года после ПБШ у 8
пациентов с МО ИМТ не превышал 30 кг/м2, т.е. масса те
ла нормализовалась. У больных с СО ИМТ в течение 1 го
да снизился на (18,74 ± 5,05) кг/м2, к концу второго года
— на (19,59 ± 5,40) кг/м2. Все пациенты с СО и ССО после
операции перешли в группу МО. При подсчете % EWL и
% EBL через 1 и 2 года после ПБШ у пациентов с МО в
среднем эти показатели уменьшались более выраженно,
чем у пациентов с СО и ССО — соответственно (72,78 ±
14,92) и (53,24 ± 13,51)%.
Мы отдельно оценивали эффективность ПБШ в зави
симости от длины общей петли. За первый год больные
с МО и сверхожирением худели более эффективно при
длине общей петли 80 — 100 см, чем при ее длине 50 —
70 см.
Однако в течение второго года у 50% пациентов при
длине общей петли 80 — 100 см отмечали увеличение

массы тела от 1 до 28 кг, чего не было при длине петли
50 — 70 см. К концу второго года степень уменьшения
избыточной массы тела и избыточного ИМТ при длине
общей петли 50 — 70 см стали больше, чем при длине
петли 80 — 100 см. При анализе эффективности лечения
в зависимости от исходного ИМТ и длины общей петли
оказалось, что при длине петли 80 — 100 см результат
лучше у больных с МО в течение 1 года после ПБШ, хотя
в течение второго года также отмечено увеличение мас
сы тела. У больных с СО и ССО предпочтительнее ис
пользовать общую петлю длиной 50 — 70 см. При этом
происходит плавное и устойчивое уменьшение массы
тела в обеих подгруппах. Частота и тяжесть дефицитных
состояний были одинаковыми как при длине общей
петли 80 — 100 см, так и 50 — 70 см.
Мы оценили снижение ИМТ и % EWL раздельно у
мужчин и женщин в зависимости от степени ожирения.
У женщин выделены 3 группы: I группа — с МО (17); II
группа — с СО (11), III группа — с ССО (5). У мужчин вы
делены 2 группы: I группа — с МО (4), II группа — с СО
(3). Оказалось, что % EWL и % EBL через 1 и 2 года после
ПБШ у женщин с МО достоверно выше, чем у пациенток
с СО и ССО. В группах женщин с СО и ССО эффектив
ность операции была несколько выше при СО, уменьше
ние массы тела составило в среднем (43,6 ± 11,0) и (41,6
± 35,1) кг, % EWL — соответственно (57,0 ± 15,5) и (52,0 ±
18,0)%, однако различия показателей недостоверны. В
течение второго года отмечено небольшое увеличение
массы тела женщин с ССО. По сравнению с мужчинами,
женщины, страдающие МО, в течение 1 года худели эф
фективнее. Данные об уменьшении массы тела у мужчин
с СО не удалось получить из—за их недисциплиниро
ванности.
Таким образом, эффективность уменьшения избы
точной массы тела после ПБШ зависит от исходного
ИМТ, пола и длины общей петли. Степень утраты избы
точной массы тела и избыточного ИМТ выше у женщин
с МО при длине общей петли 50 — 70 см по сравнению
с этими показателями у мужчин, пациентов с СО и ССО
и при длине общей петли 80 — 100 см. Предиктором эф
фективности ПБШ является исходная степень ожире
ния.
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ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМИ
ПОСЛЕ ПАНКРЕАТОБИЛИАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Л. П. Котельникова, Р. А. Степанов, С. А. Плаксин
Пермская государственная медицинская академия, Россия

В целях уменьшения избыточной массы тела у 40 па
циентов при индексе массы тела (ИМТ) 40 кг/м2 и более
выполнена комбинированная бариатрическая операция
— панкреатобилиарное шунтирование (ПБШ) по мето
дике N. Scopinaro, в которой сочетаются рестриктивный
и шунтирующий эффект. Эти пациенты находятся под
пожизненным диспансерным наблюдением.
Несмотря на то, что избыточная масса тела сохраня
лась у большинства пациентов, кроме 9 с морбидным
ожирением, у которых ИМТ не превышал 30 кг/м2, все
отметили значительное улучшение самочувствия,
уменьшение интенсивности боли в спине и нижних ко
нечностях, нормализацию сна.
После ПБШ у всех отмечено уменьшение объема та
лии и бедер, причем уменьшение объема бедер досто
верное. Артериальное давление у 27 пациентов норма
лизовалось, у 3 — уменьшена доза гипотензивных пре
паратов. При этом систолическое артериальное давле
ние снизилось на 10 — 60 мм рт. ст. и составило (127,77
± 13,52) мм рт. ст., диастолическое — на 10 — 30 мм рт. ст.
до (82,77 ± 8,94) мм рт. ст. Наиболее эффективно артери
альное давление снизилось у больных при исходном
ИТМ от 40 до 49 кг/м2. У 14 пациентов после ПБШ нор
мализовался углеводный обмен, у 3 — сахарный диабет
(СД) ІІ типа средней тяжести перешел в легкую форму.
Лишь у 1 пациента со сверхожирением тяжесть СД не из
менилась. У всех пациентов достигнута нормализация
липидного спектра крови.
В послеоперационном периоде возникали дефицит
ные состояния, обусловленные мальабсорбцией жиз
ненно важных нутриентов. Для оценки степени наруше
ния всасывания железа и аминокислот определяли уро
вень гемоглобина и общего белка в крови через 2 года
после ПБШ на фоне рекомендованной всем пациентам
заместительной терапии в зависимости от длины общей
петли. Дефицитные состояния легкой степени диагнос
тированы у 15% больных, более тяжелых нарушений не
обнаружено.
Уровень белка в крови после операции несколько
снизился, но был в пределах нормальных значений —
(67,97 ± 8,64) г/л. Достоверных различий уровня общего
белка до и после ПБШ не было (Р = 0,632). Содержание

общего белка в крови через 2 года после операции было
несколько ниже при длине общей петли 50 — 70 см, чем
80 — 100 см, однако различия показателей недостовер
ны (Р = 0,883) До операции только у 1 пациента выявля
ли гипопротеинемию, после ПБШ — у 6: 2 — при длине
общей петли 50 — 70 см, 4 — 80 — 100 см.
До операции уровень гемоглобина составил (138,18
± 15,27) г/л, после операции отмечено его достоверное
снижение (Р = 0,005) до (115,22 ± 21,85) г/л. Через 2 года
после ПБШ он был выше в группе при длине общей пет
ли 50 — 70 см, чем 80 — 100 см (Р = 0,890). У 8 пациентов
при контрольном обследовании через 2 года выявлена
анемия легкой степени, у 4 больных — с морбидным
ожирением, у 4 — со сверхожирением, только у 1 из них
ее наблюдали до операции.
Для коррекции дефицитных состояний всем пациен
там после операции назначали пожизненно замести
тельную терапию: поливитамины, диету с употреблени
ем не менее 90 г белка в сутки, препараты кальция и же
леза.
При утрате 51 — 73% избыточной массы тела наблю
дали образование избыточного кожно—жирового фар
тука, мастоптоз, морщины на лице. У 14 (35%) пациен
тов образовалась послеоперационная грыжа: у 4
(19,04%) — с морбидным ожирением, у 10 (52,63%) — с
супер— и суперсуперожирением. Через 2 — 6 лет после
ПБШ у 13 больных выполнены пластические операции:
у 12 — абдоминопластика с грыжесечением и пластикой
передней брюшной стенки, у 1 — в сочетании с масто
пексией и протезированием молочных желез и подтяж
кой на бедрах, у 1 — в сочетании с мастопексией и бра
хиопластикой. У 2 пациентов выполнены по 2 пластиче
ские операции. Пластику передней брюшной стенки по
сле стабилизации массы тела 7 больным производили
комбинированным способом с применением сетки в
позиции on lay или in lay, остальным — по Сапежко.
Таким образом, при обследовании больных в отда
ленном периоде (в сроки от 1 года до 10 лет) после ПБШ
не наблюдали тяжелых дефицитных состояний при ус
ловии проведения заместительной терапии, частота
анемии и гипопротеинемии легкой степени не превы
шала 15%.
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ДОСВІД ІМПЛАНТАЦІЇ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВИХ БАЛОНІВ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОЖИРІННЯ
А. С. Лаврик, О. М. Бурий, О. О. Доскуч, О. П. Дмитренко
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

Імплантація
внутрішньошлункових
балонів
(Bioenterics Intragastric Baloon — BIB) є мініінвазивним
методом зменшення маси тіла, який застосовують у ба
гатьох країнах світу. Показаннями до імплантації ВІВ є
індекс маси тіла (ІМТ) 30 — 40 кг/м2, неефективність
консервативних методів лікування. У пацієнтів за ІМТ 40
кг/м2 і більше з тяжкими супутніми захворюваннями
імплантацію ВІВ застосовують для передопераційної
підготовки перед баріатричним втручанням. Абсолют
ними протипоказаннями до імплантації ВІВ є велика
(діаметром понад 5 см) грижа стравохідного отвору
діафрагми, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба,
ерозії та язви стравоходу, шлунка і дванадцятипалої
кишки у стадії загострення, злоякісні пухлини шлунка,
стриктура та дивертикули глотки і стравоходу, застосу
вання стероїдних і антикоагулянтних препаратів, алко
гольна і наркотична залежність, раніше виконані опе
рації на шлунку, тяжкі розлади психіки, вагітність та
грудне вигодовування.
З 2003 по 2010 р. в клініці у 89 пацієнтів з діагнозом
патологічне ожиріння імплантували ВІВ фірми Allergan
(США). У дослідження включені 32 чоловіка і 57 жінок.
Вік хворих від 22 до 54 років, у середньому 38 років, ма
са тіла від 93 до 300 кг, у середньому 176 кг, індекс маси
тіла (ІМТ) — від 32 до 92,6 кг/м2, у середньому 53 кг/м2.
Показаннями для імплантації ВІВ були: передопе
раційна підготовка — у 14 хворих з суперожирінням
(ІМТ 55 — 92,6 кг/м2), як самостійний метод лікування —
у 75.

Всім пацієнтам під місцевою анестезією (зрошення
зіву 10% розчином лідокаїну) імплантували BIB на 6 міс.
Балони заповнювали ізотонічним розчином натрію
хлориду об'ємом (550 ± 70) мл, підфарбованим метиле
новим синім. Розташування BIB у шлунку контролювали
за допомогою ендоскопічного або рентгенологічного
методу. BIB видаляли з шлунка через 6 — 8 міс з викори
станням ендоскопа та стандартного набору інструментів
або ендоскопічної петлі. З огляду на можливість виник
нення ускладнень під час видалення ВІВ цю маніпуляцію
проводили під ендотрахеальним наркозом, що сприяло
зменшенню ризику виникнення легеневих ускладнень. У
7 пацієнтів через непереносність балони видалені у
строки до 10 діб. В одного хворого через 3 міс після
імплантації ВІВ виявлена виразка тіла шлунка, у подаль
шому усунена консервативними засобами. Втрата маси
тіла після імплантації BIВ становила у середньому 26 кг,
ІМТ зменшився на 5,8 кг/м2.
З позитивних аспектів використання методу імплан
тації BIB слід відзначити його мініінвазивність, без
печність, відсутність тяжких метаболічних розладів; не
доліками є: відносно невелике зменшення маси тіла,
вірогідність несприйняття деякими пацієнтами. Отри
мані результати свідчать, що імплантація ВІВ для ліку
вання ожиріння може бути альтернативою консерватив
ним методам.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ХВОРИХ
НА МОРБІДНЕ ОЖИРІННЯ
А. С. Лаврик, О. М. Бурий, І. С. Терешкевич, І. В. Гомоляко, О. С. Тивончук, І. С. Чорна, Г. Г. Сіордія
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ

Більшість операцій з приводу морбідного ожиріння
виконують на шлунку. Морфофункціональний стан
стравоходу та шлунка суттєво впливає на вибір методу
хірургічного лікування хворих на ожиріння.
Морбідне ожиріння може супроводжуватись ерозив
но—виразковими та неопластичними захворюваннями
стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки (ДПК), гри
жею стравохідного отвору діафрагми, що є відносними
протипоказаннями до операції і потребують доопе
раційної корекції.
Helicobacter рylori (Н. рylori) виявляють у 30 — 40%
хворих на морбідне ожиріння. За наявності Н. рylori у
хворих, навіть за відсутності клінічних проявів, за дани
ми ендоскопії шлунка виявляють патологічні зміни, що
можуть спричинити утворення після операції маргіналь

ної виразки, виникнення шлунково—кишкової крово
течі та перфорації.
В клініці обстежені 462 хворих на морбідне
ожиріння, з них 178 чоловіків і 284 жінок, віком у серед
ньому (47 ± 2,8) року. Всім хворим проведено гастроінте
стинальну ендоскопію, біопсію слизової оболонки
шлунка з подальшим морфологічним дослідженням ма
теріалу, виявленням Н. рylori та рН—метрію шлунка.
Під час ендоскопії у 264 (57,2%) хворих виявлені па
тологічні зміни: рефлюкс — езофагіт — у 76 (28,9%), гас
трит — у 112 (42,2%) (ерозивний — у 39,3%), виразка ДПК
— у 13 (4,9%), грижа стравохідного отвору діафрагми —
у 31 (11,6%), поліпи шлунка — у 12 (4,6%), дуоденіт — у 20
(7,8%). Гелікобактеріоз діагностований у 195 (73,9%) хво
рих. За даними гістологічного дослідження біоптатів
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слизової оболонки шлунка ознаки хронічного гастриту
виявлені у 52,2% хворих, гострого гастриту — у 20,6%,
кишкова метаплазія — в 11,1%. Атрофічні зміни не вияв
лені.
У 261 (56,5%) хворого відзначено нормохлоргідрію
вмісту шлунка, у 132 (28,7%) — гіперхлоргідрію, у 69
(14,8%) — гіпохлоргідрію. Ахлоргідрію не спостерігали.
При виявленні ерозивно—виразкового ураження
шлунка і ДПК призначали гіпосекреторні препарати з
огляду на інфікування Н. рylori. При виявленні поліпів

шлунка здійснювали ендоскопічну поліпектомію, киш
кової метаплазії — призначали динамічне ендоскопічне
спостереження.
Дослідження морфофункціонального стану шлунка є
важливим етапом доопераційного обстеження хворих
на морбідне ожиріння, дозволяє виявити патологію ор
ганів травного каналу, правильно обрати оперативне
втручання, вчасно провести лікування, що сприяє змен
шенню частоти післяопераційних ускладнень.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ
А. С. Лаврик, О. А. Лаврик
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

За надмірної кількості жирової тканини в організмі
людини істотно змінюється функціонування майже всіх
органів, зокрема, підшлункової залози, печінки, серця,
скелетних м'язів тощо. Клінічно надмірна маса тіла
відіграє вагому роль у патогенезі цукрового діабету (ЦД)
ІІ типу, гіперхолестеринемії, артеріальної гіпертензії,
дисліпідемії, атеросклерозу, гепатостеатозу, жовчно
кам'яної хвороби, артриту та деяких онкологічних за
хворювань.
За даними Міжнародної федерації діабету ключовим
елементом у формуванні метаболічного синдрому є
ожиріння. Саме тому дослідження особливостей мета
болізму жирової тканини у пацієнтів з нормальною та
надмірною масою тіла є надзвичайно важливим для ро
зуміння патогенезу зазначених захворювань та ефек
тивного лікування таких хворих.
У 50—ті роки минулого століття з'явилися перші відо
мості про підвищення вмісту фібриногену та прозапаль
них білків у хворих на ожиріння.
В останні роки значну увагу науковці приділяють
визначенню вмісту та активності маркерів запалення у
хворих на ожиріння та ЦД ІІ типу. Жирова тканина — це
активний секреторний орган, який продукує багато
біологічно активних речовин (БАР), що діють як пара
кринно, так і ендокринно. Адипоцити продукують леп
тин, адипонектин, ангіотензин, фактор некрозу пух
лин—α (ФНП—α), інтерлейкіни (ІЛ), зокрема, ІЛ—6, ІЛ—
1β, резистин, вісфатин, ІАП—1, моноцитхемоатракую
чий фактор—1 (МХФ—1), пептид, що стимулює ацети
лювання.
Проте, деякі БАР продукують і клітини імунної систе
ми, зокрема, макрофаги (МФ), дифузно розташовані у
жировій тканині. Встановлення інфільтрації жирової
тканини МФ дало змогу частково пояснити патогенез
хронічного прозапального процесу в жировій тканині.
За нормальної маси тіла (МТ) у жировій тканині
кількість МФ не перевищує 5 — 10%, за надмірної МТ —
вона збільшується до 60% усіх клітин тканини.
Збільшення МТ і, відповідно, кількості жирової тка
нини, зумовлює більш інтенсивний синтез цитокінів, що
сприяє прогресуванню запального процесу і пов'язаних
з цим станом метаболічних розладів.

У формуванні запалення беруть участь й інші кліти
ни. Жирова тканина добре васкуляризована, а у міру
збільшення її кількості збільшується і кількість капілярів.
Важливу роль у виникненні запального процесу відігра
ють ендотеліоцити внутрішньої оболонки стінки судин.
Встановлено, що після тривалого дотримання високока
лорійної дієти з великим вмістом жирів підвищується ек
спресія адгезуючих молекул (VCAM—1, ICAM—1, E—
selectin, P—selectin), внаслідок чого лейкоцити прилипа
ють до ендотеліоцитів. Вірогідно, такі зміни відбувають
ся у відповідь на вже існуючі запальні стимули адипо
цитів і МФ.
Питання етіології запалення в жировій тканині у хво
рих на ожиріння не з'ясоване. Дані останніх досліджень
свідчать, що гіпоксія адипоцитів є основною причиною
виникнення запалення.
P. Trayhurn (2004) вперше назвав гіпоксію можливим
чинником виникнення запалення. G. Semenza (2005) ви
явив підвищену експресію гіпоксія—індуцибельного
фактору—1 (ГІФ—1) у жировій тканині у пацієнтів з
ожирінням і значне його зниження при зменшенні МТ
після баріатричних втручань. Згодом було показане, що
в адипоцитах і МФ за недостатності кисню в жировій
тканині підвищується експресія запальних молекул
(ФНП—α, ІЛ—6, ІЛ—1β, МХФ—1, ІАП—1). Rausch відзна
чив максимальне накопичення МФ навколо адипоцитів
у стані гіпоксії. J. Yin висунув гіпотезу про гіпоксію в
адипоцитах як основну причину їх загибелі.
Формування гіпоксії пов'язують з зменшенням кро
вотоку і перфузії жирової тканини. У хворих на
ожиріння кровоток у жировій тканині на 30 — 40% мень
ший, ніж у пацієнтів за нормальної МТ. У жировій тка
нині недостатній розвиток судинної системи є причи
ною зменшення кровотоку. Перфузія крові може бути
зменшена як шляхом зменшення вазодилатації, так і
збільшення вазоконстрикції. Надмірне звуження судин є
наслідком підвищення активності ангіотензину ІІ у жи
ровій тканині — компоненту ренін—ангіотензинової си
стеми.
Гіпертрофія адипоцитів теж може бути причиною
гіпоксії, оскільки кисень може дифундувати лише на 120
мкм, а діаметр найбільших адипоцитів досягає 150 мкм і
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більше. Таким чином, теорія гіпоксії як можливої причи
ни виникнення запалення у жировій тканині може мати
сенс.
Адипоцит є фізіологічно активною клітиною жиро
вої тканини, надмірна секреція продуктів якої спричи

21

няє формування інсулінорезистентності і метаболічного
синдрому. Детальне дослідження особливостей мета
болізму жирової тканини дозволить більш ефективно
проводити лікування хворих та попереджувати виник
нення у них ожиріння і метаболічного синдрому.

РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ У
ХВОРИХ НА МОРБІДНЕ ОЖИРІННЯ
А. С. Лаврик, О. С. Тивончук, О. А. Лаврик, С. П. Кожара, Е. Д. Фурманенко
Національний інститут хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

За даними ВООЗ, ожиріння діагностують більш ніж у
30% дорослого населення планети, з них у 45% виявля
ють цукровий діабет (ЦД) ІІ типу.
В Україні у 27% міського населення відзначено
надмірну масу тіла (МТ), у 21% жінок діагностують ожи
ріння; у чоловіків 33% — мають надмірну МТ, 12% —
ожиріння. У сільській місцевості ці показники значно
більші: у 32% жінок відзначають надмірну МТ, у 36% —
ожиріння; у чоловіків — відповідно 35 і 18%.
Аналіз віддалених результатів баріатричних втручань
свідчив, що, поряд з стійким зменшенням МТ, спос
терігають ремісію перебігу ЦД ІІ типу.
Метою роботи було вивчення впливу операцій бан
дажування (БШ) і шунтування (ШШ) шлунка на вугле
водний обмін у хворих на морбідне ожиріння (МО).
В основу роботи покладений аналіз результатів
хірургічного лікування 147 хворих на МО, 131 жінка і 30
чоловіків віком від 18 до 62 років, індекс МТ у середньо
му (50,8 ± 8,5) кг/м2, яким здійснені баріатричні операції.
З них у 100 хворих виконане БШ, у 47 — ШШ.
Обмін вуглеводів вивчали шляхом визначення рівня
глікемії натще і проведення стандартного перорального
глюкозотолерантного тесту (ПГТТ) натще і через кожні
30 хв протягом 3 год. Поряд з цим, забирали венозну
кров для визначення вмісту інсуліну і С—пептиду у сиро
ватці крові радіоімунним методом.
Залежно від рівня глюкози в крові під час проведен
ня ПГТТ виділяли наступні групи: з нормальною толе
рантністю до глюкози (НТГ), з порушенням глікемії на
тще (ПГН), з порушенням толерантності до глюкози
(ПТГ), ЦД ІІ типу.
За оцінкою показників ПГТТ, лише у 20,4% пацієнтів
відзначено НТГ. У 38,8% хворих виявлене ПГН, що вважа
ли перехідним станом від норми до патології; у 26,5% —
встановлене ПТГ, у 14,3% — ЦД ІІ типу різної тяжкості.
До операції у хворих з НТГ встановлені нор
моглікемія — вміст глюкози в крові (5,2 ± 0,3) ммоль/л,
виражена гіперінсулінемія — вміст інсуліну (33,4 ± 4,5)
мкМО/мл, у нормі — 8,6 мкМО/мл), рівень С—пептиду —
(3,9 ± 0,3) пг/мл (Р < 0,05). У хворих на ЦД ІІ типу вста
новлена гіперглікемія натще — вміст глюкози (11,8 ± 1,2)

ммоль/л (Р < 0,01), рівень інсуліну натще значно переви
щував такий у нормі — (26,6 ± 0,3) мкМО/мл, рівень С—
пептиду, відповідно, високий — (3,2 ± 0,5) пг/мл (Р <
0,05).
Після БШ і ШШ рівень глюкози у хворих за НТГ
суттєво не змінився і становив у середньому 5,1 ммоль/л.
Як після БШ, так і ШШ істотних розбіжностей у відповіді
інсуліну на стимуляцію їжею протягом тесту не відзнача
ли. Вміст інсуліну натще не перевищував 8,1 мкМО/мл
після обох операцій, що було майже в 4 рази менше до
операційного рівня. Рівень С—пептиду після БШ і ШШ у
групі НТГ був нижче доопераційного протягом усього
ПГТТ .
У хворих на ЦД ІІ типу рівень глюкози в крові після
операції БШ натще знизився з (11,8 ± 1,2) ммоль/л у се
редньому до 5,7 ммоль/л, після ШШ — становив 5,2
ммоль/л, тобто, знизився більш суттєво, ніж після БШ. В
той же час спостерігали суттєве зниження рівня інсуліну
натще — з (26,6 ± 0,3) до 11,3 мкМО/мл — після ШШ і до
12,8 мкМО/мл — після БШ, що більш ніж удвічі менше
доопераційних показників. Операція ШШ забезпечила
більш швидку відповідь інсуліну на стимуляцію їжею.
Зміни рівня С—пептиду більш виражені після опе
рації БШ, оскільки єдиний пік концентрації відзначали
вже на 30—й хвилині (в 1,2 разу перевищував доопе
раційний), потім істотне зниження, до 120—ї хвилини
його концентрація була значно нижчою за доопе
раційну. У хворих, яким здійснене ШШ, рівень С—пепти
ду істотно не змінювався, залишаючись майже однако
вим з таким до операції.
Отже, у 40% хворих на МО виявляють клінічно зна
чущі порушення вуглеводного обміну, у 14,3% — ЦД ІІ ти
пу. БШ і ШШ справляють значний позитивний вплив на
вуглеводний обмін у хворих на ожиріння. У порівнянні з
БШ, ШШ більш ніж удвічі ефективніше коригує пору
шення вуглеводного обміну при ЦД ІІ типу. Вимкнення
дванадцятипалої кишки і проксимальних відділів тонкої
кишки при ШШ є основним патогенетичним ме
ханізмом більш ефективної корекції порушень вуглевод
ного обміну у хворих на МО.
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БІЛІОЕНТЕРАЛЬНЕ ШУНТУВАННЯ У ХВОРОЇ НА МОРБІДНЕ ОЖИРІННЯ
Ю. І. Мазур, Б. В. Дибас, М. В. Либа, Я. Б. Децик, О. Е. Мазур
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Операція біліопанкреатичного шунтування за
Scopinaro, незважаючи на те, що не стала "золотим стан
дартом" у баріатричній хірургії, є однією з найбільш по
пулярних технологій лікування морбідного ожиріння
завдяки її ефективності й позитивному метаболічному
впливу. Жовч і сік підшлункової залози відводяться в
термінальний відділ тонкої кишки, чим досягається ма
льабсорбтивний ефект, знижується ефективність роз
щеплення й, внаслідок цього, засвоєння жиру і вугле
водів. Операція Scopinaro передбачає також виконання
превентивної холецистектомії.
24.03.10 оперована хвора Б., 52 років, з приводу
хронічного калькульозного холециститу, стенозуючого
папіліту, холангіту, обтураційної жовтяниці тривалістю
14 діб. Загальна тривалість захворювання 2 роки, багато
разово виникали напади болю, проте, клінічно зафіксо
ваний епізод жовтяниці — вперше, неодноразово
госпіталізована до районної лікарні, рівень білірубіну не
перевищував норми. Спроба ендоскопічної папілотомії
виявилася невдалою у звязку з анатомічними особливо
стями та деформацією дванадцятипалої кишки в ділянці
її великого сосочка. Консервативна терапія частково
ефективна, досягнуто ремісії холангіту, нормалізувалася
температура тіла, проте, рівень білірубіну був високим —
120 мкмоль/л. Крім того, у хворої морбідне ожиріння:
маса тіла 116 кг, ріст 168 см, індекс маси тіла 41 кг/м2, цу
кровий діабет ІІ типу (рівень глюкози в крові 11
ммоль/л), артеріальна гіпертензія (артеріальний тиск
160/90 мм рт. ст.).
Під час оперативного втручання дані клінічного об
стеження підтверджені: виявлені хронічні запальні
зміни в стінці жовчного міхура, у просвіті якого містять
ся конкременти, спільна жовчна протока розширена до
10 мм, напружена, після холедохотомії з неї під тиском
виділилась мутна жовч з пластівцями, зонд діаметром 2
мм у дванадцятипалу кишку через її великий сосочок не
пройшов, зміни в печінці відповідали таким за жирово
го гепатозу, що підтверджено даними морфологічних
досліджень. Хворій виконано холецистектомію та холе
дохоілеостомію на вимкненій за Ру петлі тонкої кишки
бік у бік. Довжина вимкненої петлі — 100 — 110 см до
сліпої кишки, на відстані 70 см від сліпої кишки сформо

ваний ентероентероанастомоз кінець у бік за Ру. Перебіг
післяопераційного періоду без ускладнень, рана за
гоїлась первинним натягом, моторно—евакуаторна
функція кишки відновилась з 3—ї доби, з 2—ї доби хво
ра почала харчуватись звичним шляхом. Відзначене
більш часте спорожнення кишки — до 4 — 5 разів на до
бу, калові маси рідкі, з значною домішкою жовчі. Про
носний ефект утримувався протягом 1 міс після опе
рації, через 2 міс частота випорожнення 2 — 3 рази на
добу, калові маси звичної консистенції. Рідкі випорож
нення, очевидно, пов'язані з проносним ефектом досить
великої (до 400 мл) кількості вільної жовчі у терміналь
ному відділі тонкої кишки, тому ефект зменшення маси
тіла (протягом 3 міс на 18 кг) можна пояснити як маль
абсорбтивним впливом оперативного втручання, так і
пришвидшеним транзитом вмісту кишечнику. Після
операції артеріальний тиск знизився до 140/80 мм рт.
ст., рівень холестерину — з 9,8 до 5,7 ммоль/л. Рівень
глюкози через 2 міс залишався високим — 9,8 ммоль/л.
Патологічні зміни інших лабораторних показників не
спостерігали. Пацієнтка не дотримується дієти, працез
датність відновлена.
Висновки
1. Поєднане вимушене оперативне втручання з при
воду обтураційної жовтяниці на тлі жовчнокам'яної хво
роби, холедохолітіазу, холангіту та морбідного ожиріння
можна вважати альтернативним способом розв'язання
проблеми.
2. Вимкнення петлі тонкої кишки, крім мальабсорб
тивного ефекту, забезпечує профілактику рефлюкс—хо
лангіту та комфорт у віддаленому післяопераційному
періоді.
3. Послаблювальний ефект, зумовлений наявністю
значної кількості жовчі у термінальному відділі тонкої
кишки, може бути використаний для усунення синдрому
обстипації у хворих за порушення транзиту у товстій
кишці (наприклад, у хворих з доліхосигмою).
4. Застосування мініінвазивного втручання у таких
хворих нереальне через технологічні особливості фор
мування біліодигестивного анастомозу.
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КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО РАБДОМІОЛІЗУ
У ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ
C. В. Малик, С. П. Кравченко, О. С. Осіпов, М. В. Безручко
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Рабдоміоліз (гострий некроз скелетних м'язів) — це
патологічний стан, що виникає внаслідок руйнування
міоцитів скелетних м'язів і супроводжується ендоген
ною інтоксикацією, порушенням ниркової фільтрації та
можливою гострою нирковою недостатністю. Післяопе
раційний рабдоміоліз виникає внаслідок тривалої ком
пресії м'язів у нефізіологічних хірургічних позиціях під
час виконання оперативних втручань тривалістю понад
4,5 — 5 год, також провідними чинниками його появи є
ожиріння, цукровий діабет, фізичний статус за АSA
більше II класу.
Актуальність проблеми зумовлена збільшенням кіль
кості пацієнтів з ожирінням, яким з того чи іншого при
воду виконують оперативні втручання. Частота виник
нення післяопераційного рабдоміолізу у хворих з ожи
рінням становить від 6 до 75%.
Попри значну кількість таких пацієнтів, проблема
рабдоміолізу в літературі недостатньо висвітлена, що
спонукає до пошуку нових підходів у профілактиці,
ранній діагностиці та лікуванні цього ускладнення.
Метою дослідження було визначення тяжкості ендо
генної інтоксикації у пацієнтів з ожирінням після трива
лих оперативних втручань, аналіз показників міоглобіну
сечі та активності креатинфосфокінази (КФК) до та
після операції.
Проаналізовані результати хірургічного лікування 29
пацієнтів з захворюваннями органів черевної порожни
ни та ожирінням ІІ — ІІІ ступеня. Індекс маси тіла (ІМТ)
становив від 36 до 48 кг/м2, у середньому 41,6 кг/м2.
Пацієнти розподілені на три групи: І група — 12
пацієнтів, тривалість оперативного втручання у яких
становила 1 — 2 год, ІІ група — 10 пацієнтів, тривалість

операції 2 — 4 год, ІІІ група — 7 пацієнтів, тривалість
операції понад 4 год. За віком, статтю, тяжкістю стану
хворих при госпіталізації групи були зіставні. Вік хво
рих у середньому (57 ± 2) роки. Усі пацієнти у стаціонарі
обстежені в повному обсязі, оперативне втручання вико
нували під ендотрахеальним наркозом. Динаміку резуль
татів оцінювали шляхом аналізу даних у 3 ключові
періоди: перед операцією, на першу і другу добу після
неї. Як маркери рабдоміолізу використовували визна
чення вмісту міоглобіну в сечі та активності КФК. Також
оцінювали місцеві і загальні клінічні прояви раб
доміолізу.
До операції показники були в межах норми. При виз
наченні маркерів некрозу м'язів у 1—шу добу після опе
рації у 4 (40%) пацієнтів ІІ групи і 4 (57%) — ІІІ групи
відзначене збільшення показників у 5 разів у порівнянні
з нормою. В одного пацієнта ІІІ групи спостерігали
клінічні симптоми рабдоміолізу. На 2—гу добу після опе
рації спостерігали незначне зниження активності КФК у
3 (75%) пацієнтів ІІ групи і 2 (50%) — ІІІ групи. Вміст
міоглобіну в сечі достовірно не змінювався.
Отже, на основі отриманих даних дослідження мар
керів рабдоміолізу ми дійшли висновку, що у хворих на
ожиріння після тривалих оперативних втручань в до—
та ранньому післяопераційному періоді виявлено до
стовірну залежність тяжкості ендогенної інтоксикації від
тривалості хірургічного втручання; ризик виникнення
рабдоміолізу підвищується за тривалості операції понад
4 год; рання діагностика гострого некрозу скелетних
м'язів у хворих на ожиріння необхідна для попереджен
ня, ранньої діагностики та лікування можливих фаталь
них ускладнень.

ОЖИРЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ГРЫЖИ: ИМИТАЦИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
К. Н. Милица, Н. Н. Милица
Запорожская медицинская академия последипломного образования

Ожирение (в том числе отвислый живот) формирует
фенотипическое представление о наличии грыжи
брюшной стенки. Однако вопросы степени влияния
ожирения на возможность грыжеобразования дискута
бельны. Целью работы было изучение фенотипических
признаков ожирения и грыжи, а также определение до
стоверности их взаимозависимости.
Обследованы 580 пациентов, изучены более 100 па
раметров, которые могли бы быть связаны с образова
нием грыжи и/или ожирения. Пациенты распределены
на две группы: 1—ю группу составили 419 пациентов без
грыжи, 2—ю группу — 161 больной с грыжей передней
брюшной стенки различных размеров и локализации.

Диагноз ожирения устанавливали на основе следующих
показателей: рост и масса тела, индекс массы тела
(ИМТ), окружность живота, окружность талии, сагит
тальный диаметр живота, окружность плеча и окруж
ность бедра.
Установлено, что рост пациентов, окружность бедра,
окружность плеча не имеют достоверной связи с обра
зованием грыжи, в то же время масса тела, и соответст
венно, ИМТ достоверно больше у пациентов с грыжей,
причем, фактором риска возникновения грыжи являет
ся ИМТ более 30,2 кг/м2.
При грыже достоверно чаще отмечали увеличение
размеров талии и сагиттального диаметра живота — со
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ответственно более 87 и 21 см, а также толщины кожно—
жирового фартука более 4 см.
Выводы
1. Ожирение является реальным фaктором риска
формирования грыжи. Пациентам с ожирением тяже
лой степени необходимо проведение целенаправленно

го обследования (в том числе с применением ультразву
кового исследования) для своевременной диагностики
грыжи и осуществления плановой герниопластики.
2. Высокая корреляционная зависимость между фе
нотипическими признаками грыжи и ожирения свиде
тельствует о необходимости продолжения исследова
ний этих заболеваний.

РАННИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ SLEEVE РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА
Н. Н. Милица, К. Н. Милица
Запорожская медицинская академия последипломного образования

В настоящее время свободный доступ к информации
в интернете дает пациенту возможность быть всесто
ронне осведомленным о существующих методах лече
ния, их достоинствах и недостатках, а необходимость
оплаты технического и фармакологического обеспече
ния операций обусловливают реальность их примене
ния.
Целью работы было изучение исхода оперативных
вмешательств, способ выполнения которых определен
желанием пациентов.
Две молодые женщины (в возрасте 28 и 29 лет), у ко
торых индекс массы тела составлял 37,2 и 43,8 кг/м2, об
ратились в клинику по поводу выполнения им шунтиру
ющих операций на желудке. Они аргументированно и
категорично отказались от установления внутрижелу
дочного баллона и бандажирования желудка. Выбор
шунтирующих операций они обосновали пожизненной
стойкостью результата по нормализации массы тела и
реальной оценкой отсутствия возможности самоогра
ничения при употреблении пищи (пищевое удовольст
вие). Поскольку билиопанкреатическое шунтирование
является далеко не безопасной процедурой (возможно
возникновение таких метаболических нарушений, как
белковая недостаточность, авитаминоз, остеопороз и
др.) и не показано в данной ситуации, в его выполнении
им было отказано. Альтернативой стала достаточно но
вая, но уже хорошо зарекомендовавшая себя во всем ми
ре, методика sleeve резекции желудка. Преимуществами
ее являются техническая простота, отсутствие имплан
тации инородных материалов и необходимости их по
следующей регулировки, отсутствие необходимости
применения препаратов железа или витаминов, хоро
шие ближайшие результаты, возможность при необхо
димости дополнить операцию в будущем шунтировани
ем кишечника.

Противопоказаний к выполнению такого вмеша
тельства у пациенток не было.
После дооперационного обследования, получения
информированного согласия и проведения стандарт
ной предоперационной подготовки обеим пациенткам
произведена sleeve резекция желудка. Обе операции вы
полнены с использованием верхнего срединного лапа
ротомного доступа, поскольку приобретение расходных
инструментов для лапароскопической операции оказа
лось за пределами финансовых возможностей пациен
ток.
Продолжительность операции у одной пациентки 3
ч, у другой — 2 ч 10 мин. Основным затруднением во
время операции был выбор линии резекции желудка.
Течение послеоперационного периода без осложне
ний, назогастральные зонды удалены на 3—и сутки. Па
циентки выписаны на 7—е сутки. Через 1 мес после опе
рации обе пациентки оценивают результат как отлич
ный. Объем принимаемой за 1 раз пищи составляет 150
— 200 мл, после чего наступает чувство полного насы
щения. Одна пациентка жалуется на запор.
Данные измерений объективно подтверждают от
личную субъективную оценку пациентками результатов
операций.
Выводы
1. Ранние послеоперационные результаты свидетель
ствуют, что sleeve резекция является достойной альтер
нативой другим бариатрическим операциям.
2. Для получения достоверных результатов и возмож
ности расширения показаний к применению метода у
пациентов с ожирением требуется проведение дополни
тельных исследований с анализом отдаленных результа
тов у большого контингента пациентов.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ
З ПРИВОДУ ГРИЖІ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
О. С. Мунтян, Н. А. Абросимова, І. О. Гелевер
Дніпропетровська державна медична академія,
Дорожна клінічна лікарня станції Дніпропетровськ Придніпровської залізниці

Мета дослідження: покращання результатів хірургіч
ного лікування грижі черевної стінки (ГЧС) у хворих на
ожиріння.
Високий ризик виникнення легеневих ускладнень у
хворих на ожиріння з післяопераційною ГЧС визначає
актуальність роботи. Нами вивчено функцію зовнішньо
го дихання (ФЗД) та можливості медикаментозної сти
муляції системи сурфактанта легень (ССЛ) у 38 хворих з
великою післяопераційною ГЧС, маса тіла яких переви
щувала 90 кг, віком від 53 до 80 років, для проведення
своєчасної профілактики та лікування післяопераційної
пневмонії (ПОП).
Порушення вентиляційної функції легень вивчали за
допомогою діагностичного автоматизованого комплек
су "Спіролан" до операції, на 3 — 4—ту добу після неї і пе
ред виписуванням хворого з стаціонару. Обстеження
здійснювали з дотриманням клінічних протоколів з на
дання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмоно
логія".
До і після операцї вивчали ступінь порушення венти
ляційної функції легень залежно від типу вентиляційної
бронхоальвеолярної недостатності і тяжкості обструк
тивних розладів. Зміни ФЗД виявлені в усіх хворих. Так,
до операції зміни ФЗД легкого ступеня за обструктив
ним типом відзначені у 7 хворих, помірно виражені — у
15, в тому числі за змішаним типом — у 12, тяжкі — у 4.
Після операції зміни ФЗД легкого ступеня за обструктив
ним типом встановлені у 3, помірно виражені — у 13,
тяжкі — у 4 хворих; за змішаним типом в 1 хворого —
легкого ступеня, у 12 — помірно виражені, у 5 — тяжкі. За
даними мікробіологічного дослідження бронхіальних
змивів (БЗ) по завершенні операції мікроорганізми у
концентрації понад 104 колонієутворювальних одиниць
в 1 мл виявлені у 35 (92,11%) хворих. Кількісний метод
забезпечує виділення чистих культур, дає можливість
більш точно оцінити етіологічну роль виділенних мікро
організмів, призначити індивідуальну раціональну ати
бактеріальну терапію. Перевагу віддавали призначенню
сумамеду.
Ризик виникнення ПОП оцінювали за бальною сис
темою ознак легеневої інфекції (Clinical Pulmonary
Infection Score — CPIS) у поєднанні з оцінкою розладів
ФЗД та БЗ, що дозволило розцінювати діагноз ПОП в
досліджуваній групі хворих як вірогідний.
Зазначені результати, поряд з ожирінням, застосу
ванням штучної вентиляції, високим ризиком виник
нення гнійних ускладнень тощо, вимагають доповнення

програми лікування ультразуковою небулайзерною те
рапією з використанням лазолвану у поєднанні з ліпі
ном. Такий підхід до лікування зумовлений тим, що амб
роксол (лазолван) та ліпін зумовлюють неспецифічну
стимуляцію системи катаболізму фосфоліпідів ССЛ, яка
забезпечує антимікробну активність за участю фермент
них систем (фосфоліпаз, протеаз, лізосполук). Акти
вація системи катаболізму фосфоліпідів при введенні
лазолвану та ліпіну підтверджена шляхом прямого виз
начення активності фосфоліпази А2 у тканині легень ек
спериментальних тварин методами імуногістохімії. При
введенні лазолвану та ліпіну відзначали активацію ССЛ
як щодо збільшення секреції сурфактанту, так і приско
рення його катаболізму.
Лазолван призначали у дозі 30 мг/кг маси тіла, ліпін
— у разовій дозі 15 мг / кг маси тіла на одну інгаляцію
тричі на добу. Курс лікування 5 — 10 діб. Ліпін і лазолван,
введені шляхом ультразвукової інгаляції, сприяли нор
малізації більшості показників дихання. При призна
ченні лазолвану та ліпіну на тлі антибактеріальної те
рапії з застосуванням сумамеду виявлено достовірну
тенденцію до нормалізації показників ФЗД і кровообігу,
оптимізації співвідношення між показниками венти
ляції і гемодинаміки в легенях після операції, починаю
чи з 3 — 5—ї доби. За умови небулайзерного введення ла
золван і ліпін швидко й рівномірно розподіляються, за
безпечуючи тривале перебування ліпосом з фосфа
тидилхоліном у легенях. Внаслідок цього показники
ФЗД не виходили за нижню межу помірно виражених
змін за змішаним типом і зберігалися на цьому рівні пе
рез виписуванням хворих з стаціонару.
Слід зазначити, що з 32 хворих з післяопераційною
ГЧС з ознаками ожиріння, яким після операції призна
чали на доповнення до базової терапії лазолван і ліпін
шляхом їх небулайзерного введення, тільки у 3 виявлені
"малі" ознаки ризику виникнення ПОП. Захворювання
після операції не спостерігали.
Отже, за умови існування у хірургічних хворих змін
ФЗД різного типу та ступеня тяжкості, як перед, так і
після операції, зумовлених операційною травмою, за
гальним знеболюванням, штучною вентиляцією легень
на тлі надмірої маси тіла, вважаємо за доцільне стиму
ляцію ССЛ за допомогою лазолвану і ліпіну. Впровад
ження запропонованого методу лікування дозволило
уникнути ПОП та проводити ранні профілактичні захо
ди.
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ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ВЕЛИКИХ ГРИЖ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
З ОДНОЧАСНОЮ АБДОМІНОПЛАСТИКОЮ
В. В. Петрушенко, В. О. Шапринський, Я. М. Пашинський, В. П. Ковальчук, Є. С. Антонюк
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

У теперішній час існують понад 200 методів пласти
ки з приводу грижі черевної стінки, проте, жоден з них
не є універсальним, що ускладнює практичному хірургу
вибір раціонального доступу та методу пластики. В
кожній конктретній ситуації хірург повинен керуватись
відповідними вимогами, а саме:
— метод повинен забезпечувати мінімальний ризик
післяопераційних ускладнень загоєння рани та реци
дивів;
— зменшувати ризик виникнення абдомінального
компартмент—синдрому;
— доступ має забезпечити найкращий косметичний
ефект.
За період з 2005 по 2010 р. в клініці оперовані 384
хворих з приводу великої та гігантської грижі передньої
черевної стінки. Абдомінопластика виконана у 272
(70,8%) хворих, більшість з яких жінки — 177 (65%); чо
ловіків було 95 (35%). У 87% пацієнтів виявлене одне або
кілька супутніх захворювань. Ожиріння ІІ — IV ступеня
діагностоване у 77% пацієнтів. Під час виконання опера
тивного втручання з приводу післяопераційної грижі
передньої черевної стінки для закриття дефекту викори
стовували проленовий алотрансплантат. У пацієнтів І
групи додатково здійснювали абдомінопластику в попе
речному напрямку, оскільки це меншою мірою зменшує
комплайєнс черевної стінки, ніж за поздовжнього на
прямку; ІІ групи — тільки пластику грижового дефекту
без видалення надлишку шкіри та жирової тканини у
поздовжньому напрямку.

У хворих І групи нижній край розрізу проходив над
лобком, по краю росту волосся, далі латерально, по пах
винних складках. Мобілізували верхній шкірно—жиро
вий лоскут до рівня реберних дуг, що давало змогу про
вести ревізію черевної стінки та виявити всі грижові де
фекти, які можуть бути пропущені під час герніопласти
ки без абдомінопластики. З метою зменшення частоти
ускладнень після операції мобілізували клапоть шкіри з
використанням монополярного ножа Soring, що надава
ло можливість виконати цей етап операції за мінімаль
ної крововтрати. В той же час опік тканин значно мен
ший, ніж при використанні звичайної коагуляції. Роз
кривали грижовий мішок, оглядали його вміст, викону
вали пластику передньої черевної стінки з використан
ням проленового алотрансплантата.
Після виконання абдомінопластики частота післяо
пераційних ускладнень була меншою. В І групі усклад
нення виникли у 38 (9,8%) хворих, у ІІ групі — у 78
(20,3%).
За наявності у хворих великої та гігантської грижі пе
редньої черевної стінки вважаємо за необхідне поєднан
ня пластики грижового дефекту з абдомінопластикою,
що значно покращує результати їх лікування завдяки
більш ретельній ревізії черевної стінки, виявленню де
фектів, кращому кровопостачанню та кращому зістав
ленню країв ран і меншому підвищенню внутрішньоче
ревного тиску при застосуванні поперечного доступу.

МОРФОЛОГІЧНІ ТА ПРОПУЛЬСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВІДДІЛІВ ТОНКОГО КИШЕЧНИКУ
С. Є. Подпрятов, С. Г. Гичка, С. С. Подпрятов, В. Г. Зубарєв, І. Ю. Микитенко, В. П. Корчак
Київська міська клінічна лікарня №1, Клініка Євролаб, м. Київ

Резекція тонкої кишки є складовою деяких видів опе
ративних втручань. Переміщення клубової кишки в по
зицію дванадцятипалої (ДПК) використовують під час
лікування демпінг—синдрому та ожиріння. Проте, зміни
характеру травлення та переміщення їжі по тонкому ки
шечнику недостатньо вивчені. Описуючи віддалений ре
зультат резекції тонкої кишки, дослідники вказують
кількість випорожнень на добу, їх характер, тривалість
періодів між прийомом їжі та випорожненням. Недо
статньо досліджена роль окремих ділянок тонкого ки
шечнику у переробці й просуванні їжі.
Мета роботи: вивчити особливості будови ДПК, по
рожньої та клубової кишки і швидкість просування ними
вмісту у хворих на морбідне ожиріння.
У 37 хворих, оперованих з приводу морбідного
ожиріння (1—ша група), дуоденостазу (2—га група),

хронічного панкреатиту (3—тя група), а також у 7 по
мерлих від захворювань серцево—судинної системи без
прижиттєвих ознак порушення травлення (4—та група),
визначали довжину і діаметр ДПК, порожньої та клубо
вої кишки. Проводили гістологічне дослідження ділянок
стінки тонкої кишки в місці її пересічення. Досліджували
розташування судин тонкої кишки за даними спіральної
комп'ютерної томографії та на трупному матеріалі. Про
водили рентгенологічне дослідження з фіксацією просу
вання контрастної маси по кишечнику.
Діаметр ДПК був найменшим у хворих 4—ї групи —
(2,2 ± 0,2) см, у 1, 2—й і 3—й групах — був більше —
відповідно на (72,7 ± 12,4), (31,8 ± 9,4) і (9,1 ± 4,1)%.
Діаметр порожньої кишки у хворих 4—ї групи становив
(2,3 ± 0,2) см, в 1, 2—й і 3—й групах — був більше,
відповідно на (56,5 ± 15,2), (17,4 ± 8,3) і (4,3 ± 3,8)%.

Клінічна хірургія. — 2010. — № 8

Діаметр клубової кишки був найменшим у хворих 4—ї
групи — (1,9 ± 0,2) см, в 1, 2—й і 3—й групах був більше
— відповідно на (58,3 ± 16,2), (18,8 ± 6,4) і (11,8 ± 8,6)%.
Довжина порожньої кишки у хворих 1, 2—ї та 3—ї груп
становила відповідно (354 ± 51,8), (290 ± 14,4) та (152,2 ±
15,2) см, клубової — (250 ± 28,1), (276,3 ± 19,1) і (234,1 ±
20,4) см, загальна довжина тонкої кишки — відповідно
(608 ± 38,3), (452,4 ± 26,2) і (396,7 ± 50,3) см.
За даними гістологічного дослідження, у хворих 1—ї
групи відзначені потоншення стінки ДПК внаслідок ат
рофії всіх оболонок, невелика кількість дуоденальних
залоз, гіперпластично—атрофічні зміни епітелію. Висо
та ворсин удвічі більша за рівень норми. Епітеліальні
клітини дистрофічно—змінені, в цитоплазмі містяться
великі вакуолі.
Порожня кишка гіпертрофована. Всі оболонки по
товщені у 2 — 3 рази. Ворсини слизової оболонки гіпер
трофовані, їх висота в 2 — 3 рази перевищує таку в нор
мі. Власна пластинка слизової оболонки і підслизовий
прошарок набряклі, розширені, в них відзначений
фібрилогенез. Розширені лімфатичні та кровоносні су
дини, їх мережа збільшена. В м'язовій оболонці гіперт
рофовані як поздовжньо, так і поперечно розташовані
волокна. М'язові клітини в окремих ділянках гіперплазо
вані. Велика кількість пучків колагенових волокон, орі
єнтованих в різних напрямках, частково деформують
м'язову оболонку.
Клубова кишка заглиблена у виражену брижу. Вор
синчастість слизової оболонки добре виражена. Вор
синки вкриті білково—полісахаридним нашаруванням.
Клітини епітелію вакуолізовані, гіпертрофовані. У
власній пластинці слизової оболонки виявлена хроніч
на запальна інфільтрація, велика кількість розширених
лімфатичних судин. Пучки колагенових волокон орієн
товані в основному поздовжньо. Відзначені ангіоматоз і
атрофічні зміни м'язової оболонки.
Кровопостачання тонкої кишки здійснюється через
артерії, що відходять від верхньої брижової артерії дво
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ма—трьома вираженими порціями. До порожньої кишки
кров надходить через окремий артеріальний стовбур,
який розгалужується у дво—трирівневі аркади в брижі
близько стінки кишки. Часто (у 40% спостережень) пе
ред цим стовбуром спостерігали 2 — 5 стовбурових ар
терій, менших за діаметром, які поодинці прямували до
проксимального відділу порожньої кишки, де розділя
лись на аркади. Клубова кишка отримувала кров через
другий артеріальний стовбур (у 25% спостережень —
кілька стовбурів меншого діаметра), розгалуження якого
на аркади починалося ближче до стінки кишки порівня
но з порожньою. Відток крові у ворітну вену здійснював
ся також через два виражені окремі венозні стовбури від
порожньої та клубової кишки.
У хворих 1—ї групи основна частина введеної кон
трастної речовини затримувалась в шлунку, невелика ча
стина — потрапляла у порожню кишку на відстань до 30
см. В період з 1,5 до 3 год 1/3 — 1/4 контрастної маси
містилася в шлунку, незначна кількість — в порожній, ос
новна — в клубовій та сліпій кишці. Через 6 год
більшість контрастної маси перебувала у сліпій, висхід
ній та поперечній ободовій кишці; в шлунку контрастної
маси не було. Такі самі зміни спостерігали через 24 год.
Отже, просування контрастної маси по порожній кишці
відбувалося протягом 1,5 год.
Висновки
1. Довжина і діаметр порожньої та клубової кишки
суттєво різняться у хворих на патологічне ожиріння, ду
оденостаз та хронічний панкреатит, що може бути зу
мовлене патогенезом цих захворювань.
2. Відділи тонкої кишки мають анатомічно са
мостійне кровопостачання, що може свідчити про
відмінності у них механізмів місцевої регуляції.
3. Відмінності швидкості випорожнення шлунка,
проходження контрастної маси у порожній клубовій
кишці є відображенням різного спрямування діяльності
відділів травного каналу.

ДОСВІД ВИКОНАННЯ БАРІАТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НА БУКОВИНІ
В. П. Польовий, Ю. С. Царюк, А. В. Безручко, В. М. Сірий, В. Д. Фундюр, В. М. Георгіца
Буковинський державний медичний університет, Чернівецький гарнізонний військовий госпіталь

За даними ВООЗ, у розвинутих країнах світу майже у
20 — 50% населення виявляють надмірну масу тіла.
Найбільш частою формою ожиріння є аліментарно—
конституціональне, або первинне, в основі якого лежить
переїдання, що зумовлює надмірне надходження енергії
в організм людини. В країнах СНД ожиріння різного сту
пеня відзначають майже у 26% дорослого населення, а
його крайні ступені — у 6%.
Ожиріння супроводжують тяжкі супутні захворюван
ня: атеросклероз, цукровий діабет, поліартрит, ар
теріальна гіпертензія тощо, які зумовлюють втрату пра
цездатності та інвалідність.
Супутні захворювання визначають тяжкий клінічний
перебіг ожиріння, зумовлюють небезпеку для життя

пацієнтів. Наявність супутніх захворювань є причиною
збільшення у 12 разів показників смертності у хворих на
ожиріння віком до 40 років. Зменшення маси тіла у хво
рих за морбідного суперожиріння стає життєвою не
обхідністю.
Хворі на ожиріння крайніх ступенів не в змозі
здійснювати елементарний гігієнічний догляд за собою,
а великі розміри тіла не дозволяють користуватися зви
чайними меблями, одягом, суспільним та особистим
транспортом. Все це робить проблему ожиріння не
тільки медичною, а й соціальною.
Метою дослідження є покращання результатів хірур
гічного лікування хворих на морбідне ожиріння шляхом
розробки та клінічної апробації різних оперативних
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втручань, диференційованого підходу до вибору методу
операції, зниження летальності та інвалідності.
За період з 2004 по 2008 р. в загальнохірургічному
стаціонарі Чернівецького гарнізонного військового
госпіталю баріатричні оперативні втручання виконані у
6 хворих, у 3 — бандажування шлунка некерованою дак
роновою манжетою з використанням лапаротомного
доступу (2 жінок, 1 чоловіка), в 1 — втручання з мануаль
ною асистенцією через "Lap disc" (Ethicon), у 3 — банда
жування шлунка керованою манжетою типу "LAP—
BAND" лапароскопічно. У хворих переважало супер
ожиріння (індекс маси тіла — ІМТ 50 кг/м2 і більше).
Оперовані 1 (16,6%) чоловік, 5 (83,3%) — жінок. ІМТ від
50 до 61 кг/м2. В усіх пацієнтів симультанно виконана ла
пароскопічна холецистектомія.
Перебіг раннього післяопераційного періоду неус
кладнений. Хворим призначали антацидні препарати,
вітаміни, проводили озонотерапію. На 8—му добу після
виконання оперативного втручання пацієнти виписані з
стаціонару у задовільному стані, операційна рана за
гоїлася первинним натягом. Адаптація до створених
анатомо—фізіологічних особливостей функціонування
травного каналу відзначена на 14 — 20—ту добу після
операції. У строки від 20 діб до 3 міс у 3 пацієнтів, оперо
ваних з використанням лапаротомії, в ділянці рубця

сформувалась післяопераційна грижа передньої черев
ної стінки, з приводу чого у подальшому (через 6 — 12
міс) у 2 з них здійснено герніопластику з застосуванням
"легких" сітчастих протезів за методикою on lay. Через 3
міс всім хворим проведений контрольний біохімічний
аналіз крові, патологічні зміни не виявлені.
За 6 міс після бандажування шлунка у 2 (33,3%)
пацієнтів маса тіла зменшилась у середньому на (41 ± 4)
кг, у 4 (66,7% ) — до 20 кг без медикаментозної корекції.
В усіх пацієнтів відзначена стабілізація артеріального
тиску, відновлена рухова активність, зникли біль у сугло
бах та прояви синдрому Піквіка.
Результати проведених оперативно—лікувальних за
ходів підтверджують перспективність зазначеного на
прямку оперативно—технічних заходів щодо активації
фізіологічних механізмів зменшення маси тіла у хворих
за наявності суперожиріння.
Бандажування (кероване та некероване) шлунка —
це ефективний і безпечний метод хірургічного втручан
ня, який забезпечує стійке зменшення вихідної маси тіла
протягом першого року та її стабілізацію протягом 1,5
року після операції. Результати дослідження в цілому
співпадають з даними базових досліджень в цій галузі,
проведеними в останні 10 років в Україні та у світі.

ПОЭТАПНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МОРБИДНОГО ОЖИРЕНИЯ
В. В. Скиба, Г. Д. Бабенков, Ю. С. Лисайчук, И. В. Яцишин, А. В. Торба, О. Ю. Тарапон,
В. П. Батына, И. И. Яворский
Медицинский институт Украинской академии народной медицины,
Луганский государственный медицинский университет

Под наблюдением находились 56 больных с морбид
ным ожирением. Женщин было 50 (83,2%), мужчин — 6
(6,8%). Возраст больных от 23 до 52 лет, в среднем (43,1
± 7,2) года. Масса тела — (133,8 ± 31,2) кг, индекс массы
тела (ИМТ) — (49,7 ± 7,2) кг/м2. У 36,2% больных диагно
стировано суперожирение, ИМТ у них превышала 50
кг/м2 . У 9 больных с суперожирением в качестве предо
перационной подготовки использовали метод введения
внутрижелудочного баллона, обязательным условием
которого было отсутствие противопоказаний (диафраг
мальной грыжи, язвенной болезни, эрозии, синдрома
Мэллори — Вейсса, ранее выполненные операции на
желудке). Осложнений, связанных с установлением вну
трижелудочного баллона, не наблюдали. Лишь у одного
пациента на 3—и сутки баллон удален в связи с индиви
дуальной непереносимостью. Утрата массы тела соста
вила в среднем 14,3 кг, уменьшение ИМТ — (5,1 ± 0,6)
кг/м2 .
С 1999 по 2003 г. операции еюноилеошунтирования
в модификации А. А. Шалимова, В. Ф. Саенко нами вы
полнены у 28 больных. В отдаленном периоде тяжелая
диарея возникла у 3 (10,3%) больных, синдром мальаб
сорбции — у 2 (6,3%), что обусловило необходимость
выполнения повторной операции в целях восстановле
ния пассажа по кишечнику, в дальнейшем мы воздержи
вались от выполнения операций подобного типа.

С 2000 по 2009 г. для лечения морбидного ожирения
применяем операцию билиопанкреатического шунти
рования по методике N. Scopinaro, которая выполнена у
18 больных. При анализе отдаленных результатов уста
новлено, что мальабсорбция возникла у 2 (16,3%) боль
ных, хроническая анемия — у 6 (33,3%), печеночная не
достаточность — у 1 (5,5%), метеоризм и стеаторея — у 1
(5,5%), демпинг—синдром ІІ — ІІІ степени — у 1 (5,5%).
В последние годы предпочтение стали отдавать вер
тикальной резекции желудка (выполнена у 8 больных) и
вертикальной резекции желудка с выключением двенад
цатиперстной кишки в модификации Hess — 2.
При изучении отдаленных результатов отмечена их
достаточная эффективность, масса тела уменьшилась на
30 — 40 кг. Послеоперационных осложнений не наблю
дали. Тяжелых нарушений метаболических процессов,
биохимических показателей крови не было. Предвари
тельная оценка полученных результатов дает основания
считать данные методы наиболее перспективными в
плане хирургической коррекции морбидного ожире
ния.
Программу уменьшения массы тела завершали сери
ей корригирующих операций по устранению избытка
кожи и подкожной основы, в частности, торсо—, бра
хио—, абдоминопластика у некоторых больных —
уменьшающая маммопластика. Всего оперированы 37
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больных. Чаще выполняли абдоминопластику с липо
сакцией окружающих тканей (в 31 наблюдении), в 6 —
она переходила в торсопластику. Сакционную липэкто
мию из бедер и предплечий выполнили у 19 больных,
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резекционную дермопластику внутренней поверхности
бедер — у 11.
Большинству пациентов после уменьшения массы
тела требовалась коррекция фигуры.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТРАГАСТРАЛЬНЫХ BIB—БАЛЛОНОВ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ
Д. Е. Спариш, П. П. Ковальчук
Центр эндоскопической и пластической хирургии, клиника "Гарвис", г. Днепропетровск

Во многих развитых странах мира ожирение приня
ло характер эпидемии. В Западной Европе и США избы
ток массы тела определяют почти у 50% населения. Ба
риатрические вмешательства за рубежом по частоте вы
ходят на первое место. В США ежегодно выполняют бо
лее 75 000 бариатрических операций. По данным Вра
чебной ассоциации Великобритании, ежегодно затраты
на лечение ожирения и сопутствующих заболеваний со
ставляют 2 млрд. фунтов. В Украине более чем у 30% на
селения отмечают избыточную массу тела (МТ), около
5% страдают патологическим ожирением.
Основная причина ожирения — дисбаланс между по
ступлением и расходом энергии в организме. Формиро
вание неправильного пищевого поведения обусловли
вает неконтролируемое увеличение МТ. Как следствие,
изменяются практически все органы и системы орга
низма. Возникают эстетические, социальные и психоло
гические проблемы, приобретая свойства замкнутого
круга.
Применение интрагастральных баллонов занимает
промежуточное место в лечении ожирения между кон
сервативными и хирургическими методами.
Цель работы: изучение динамики МТ после примене
ния интрагастральных баллонов BIB у больных при али
ментарно—конституциональном ожирении.
За период 2005 — 2010 гг. интрагастральный баллон
установлен у 17 пациентов (15 женщин, 2 мужчин), в
возрасте от 26 лет до 41 года, в среднем 34,5 года, МТ от
85 до 125 кг, в среднем 105 кг, индекс МТ (ИМТ) — от 32,2
до 42,6 кг/м2, в среднем 37,4 кг/м2.
Диагностическая программа перед процедурой
включала лабораторные, инструментальные исследова
ния, консультации смежных специалистов. У всех паци
ентов выявлены сопутствующие ожирению заболева
ния: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца. Противопоказаниями к установке баллона явля
лись заболевания желудка: активный гастрит, эрозив
но—язвенные изменения желудка, полипы. Предопера
ционная подготовка пациента включала применение

низкокалорийной диеты, коррекцию сопутствующих за
болеваний.
Баллон устанавливали под общим наркозом под кон
тролем гастрофиброскопии в средней трети желудка,
наполняли изотоническим раствором натрия хлорида в
объеме от 550 до 700 мл с добавлением 2 — 3 мл 1% рас
твора индигокармина. После установки расположение
баллона контролировали с помощью ультразвукового
исследования. Пациентам рекомендовали диету, общая
калорийность которой не превышала 1200 — 1500 ккал
в сут. В первые 3 — 7 сут после введения ВIB практичес
ки у всех отмечен дискомфорт после еды: тошнота, рво
та, ощущение тяжести в желудке, которые корригирова
ли медикаментозными средствами (церукал, антисекре
торные препараты, спазмолитики). Через 1 нед все па
циенты оценивали свое состояние как удовлетворитель
ное, чувство насыщения наступало быстро при введе
нии незначительного количества пищи.
Утрата МТ за 2 мес составила от 7 до 12 кг, в среднем
9,5 кг, EWL — от 11 до 24%, в среднем 17%; максимальное
уменьшение массы тела за 6 мес составило 42 кг при ис
ходном ИМТ 37 кг/м2.
Осложнений при установлении внутрижелудочного
баллона и его самопроизвольного разрыва не было.
Использование внутрижелудочного баллона значи
тельно расширяет возможности лечения больных с ожи
рением различной степени. Достигается заметное по
ступательное уменьшение МТ, нормализуются показате
ли липидного и углеводного обмена, стабилизируется
артериальное давление. Все пациенты отмечают ком
фортность и эффективность процедуры, улучшение ка
чества жизни.
Использование баллонотерапии эффективно в каче
стве как самостоятельного метода, так и подготовитель
ного этапа к выполненнию более сложных бариатриче
ских вмешательств.
Эстетические операции бодилифтинга целесообра
зно выполнять в качестве заключительной фазы комби
нированного лечения ожирения и его последствий.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ
Д. Е. Спариш, В. В. Резник, Р. В. Дука
Центр эндоскопической и пластической хирургии, клиника "Гарвис", г. Днепропетровск,
Днепропетровская государственная медицинская академия

Проблема эффективного, прогнозируемого лечения
ожирения является одной из актуальных проблем меди
цины. По данным исследователей, динамика обращае
мости по поводу ожирения неуклонно растет. Наличие
на рынке услуг широко рекламируемых и пропаганди
руемых методов лечения ожирения, препаратов, аппа
ратов и прочего дезориентирует не только пациентов,
решивших улучшить или кардинально уменьшить массу
тела, но и специалистов.
Действенная социальная реадаптация пациентов
подразумевает понимание необходимости применения
определенных методов, средств и ресурсов для достиже
ния оптимального результата. Взаимное сотрудничество
пациента с врачом предполагает полное доверие одного
к другому, что возможно только при четком гарантиро
ванном результате и соблюдении договоренностей.
Полисиндромность ожирения и его клинических
проявлений обусловливает небходимость применения
комбинированных подходов к решению проблемы. При
этом следует учитывать не только лечебную и реабили
тационную тактику, но и последующие меры профилак
тики избыточной массы тела. Пациент должен быть ин
формирован о всех современных хирургических мето
дах лечения ожирения, их достоинствах и недостатках,
возможных последствиях и осложнениях. Необходи
мость применения поддерживающей программы для со
хранения положительных результатов вмешательств не
сомненна.
Планирование лечения ожирения осуществляется с
момента первого контакта врача с пациентом. Програм
ма лечения может изменяться в ходе общения, но конеч
ный результат должен быть известен пациенту до вме
шательства, зафиксирован в договоре или информаци
онном соглашении и скреплен подписями.
Алгоритм планирования включает:
— точные пожелания пациента;
—анамнез (ранее выполненные операции, сопутст
вующие заболевания, проведенные ранее процедуры,
возможные меры по уменьшению массы тела в про
шлом и их результы, продолжительность эффекта

уменьшения массы тела, семейный анамнез, переноси
мость препаратов и пр.);
— сопоставление исходных данных, пожеланий па
циента и профессиональных предпочтений хирурга;
— выбор метода операции или миниинвазивного
вмешательства, последующих способов эстетической
коррекции;
— определение сроков выполнения вмешательств и
интервалов между ними;
— выбор метода обезболивания (анестезиологичес
кого пособия);
— составление плана лечения, этапности и после
операционной реабилитации;
— информированное соглашение пациент заполня
ет лично с указанием роста, массы тела, перенесенных и
имеющихся заболеваний, переносимости препаратов и
пр.;
— фоторегистрация исходного состояния пациента.
Выбор операционной техники, методов расширен
ных операций, миниинвазивных методик согласовыва
ют с пациентом в зависимости от его исходного состоя
ния, исходного индекса массы тела, наличия сопутству
ющих заболеваний и желаемого результата. Возможнос
ти пациента могут быть ограничены состоянием здоро
вья, временем и другими условиями. Предложения хи
рурга зависят от его концептуального видения пробле
мы, владения методиками, личных предпочтений и про
чих факторов, исходя из принципа целесообразности.
Достижение конечного гармоничного результата
возможно при условии необходимого уменьшения мас
сы тела, ее стабилизации, коррекции нарушений гомео
стаза и, при необходимости, хирургической коррекции
фигуры с лифтингом мягких тканей.
Этапное, комбинированное лечение ожирения при
рациональном планировании и информированности
сторон позволяет достичь максимального эффекта при
достаточном комфорте и моральном удовлетворении
как пациентов, так и специалистов, реального улучше
ния качества жизни пациентов.

ИНТРАГАСТРАЛЬНЫЙ БАЛЛОН — ВТОРОЙ ШАГ НА ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ
МАССЫ ТЕЛА
В. М. Счастный, И. Н. Игнатов
Центр коррекции избыточной массы тела, ООО "Клиника Медиком", г. Киев

Избыточная масса тела и накопление жировых отло
жений с формированием метаболического синдрома в
последнее время стали актуальной проблемой в странах
Восточной Европы. Несмотря на то, что в Украине отсут
ствует статистика ожирения и осложнений метаболиче

ского синдрома, отмечено увеличение числа бутиков
для "богатырей", салонов и клиник, преимущественно
ориентированных на удовлетворение эстетических и
бытовых запросов граждан с избыточной массой тела.
Рассмотрение проблемы избыточной массы тела только
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с точки зрения эстетики не верно методологически. Из
быточное количество жировой ткани (особенно висце
ральной) становится гормонпродуцирующей субстан
цией, а жировая инфильтрация мышечно—фасциаль
ных футляров обусловливает формирование грубых
анатомических дефектов. Исходя из этих соображений
и накопленного опыта, нам представляется рациональ
ным следующий план нормализации массы тела.
1. Уменьшение не менее 10 — 15% избыточной массы
тела путем диетотерапии и увеличения физической на
грузки — первичная модификация пищевого поведения.
2. Выбор рациональной хирургической тактики кор
рекции (реконструкции) пищевого канала и последую
щее уменьшение не менее чем на 70% избыточной мас
сы тела — вторичная модификация пищевого поведе
ния.
3. Коррекция объема и формы жировых складок и
птоза органов.
4. Коррекция вторичных анатомо—функциональных
нарушений (грыжи, поверхностный варикоз, гемор
рой).
5. Реализация антиэджинговых программ и аппарат
ной косметологии.
Задачи исследования
Методология оценки, прогнозирования уменьшения
избыточной массы тела в зависимости от пищевого по
ведения и физической активности.
Возможность модификации пищевого поведения и
физической активности пациентов после введения ин
трагастрального баллона.
Оценка результатов BIB—теста и планирование по
следующих бариатрических вмешательств.
Возможность применения интрагастрального балло
на в целях уменьшения избытка массы тела перед пла
новыми реконструктивными вмешательствами.
Методика:
— предварительная беседа, антропометрия, клиниче
ское и инструментальное обследование;
— создание дневника питания, программы физичес
кой активности;
— подбор рациональной медикаментозной терапии
подготовки и поддержки;
— введение интрагастрального баллона;
— коррекция пищевых привычек и физической ак
тивности;
— удаление интрагастрального баллона;
— выполнение рестриктивного или комбинирован
ного вмешательства;
— динамический контроль состояния пациентов.
Применяли баллоны производителей ALLERGAN и
A.M.I., регулируемые бандажи производителей ALLER
GAN и Jonson & Jonson. Интрагастральный баллон вво
дили после расширенной премедикации под апплика
ционной анестезией с использованием 10% раствора
лидокаина. Баллон удаляли под эндотрахеальным нар
козом, продолжительность пребывания пациента в кли
нике составила в среднем 0,7 сут.
Регулируемый бандаж устанавливали с помощью ла
пароскопических методов, длительность пребывания
пациента в клинике составила в среднем 3,2 сут.
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Группы пациентов
1—я группа — 8 пациенток с синдромом поликисто
за яичников при неэффективности стимуляции фолли
кулогенеза во время проведения цикла IVF. Возраст от 21
до 37 лет, индекс массы тела (ИМТ) 31 — 52 кг/м2. Про
должительность нахождения баллона в желудке 4 — 6
мес (в зависимости от эффекта стимуляции яичников).
2—я группа — 13 пациентов с избыточной массой те
ла в сочетании с сахарным диабетом ІІ типа, гипертони
ческой болезнью, дегенеративно—дистрофическими
изменениями тазобедренного сустава, рецидивом по
слеоперационной грыжи брюшной стенки. Интрагаст
ральный баллон применяли в качестве подготовки к вы
полнению реконструктивного вмешательства (эндопро
тезирование тазобедренного сустава, герниопластика)
или первого этапа подготовки пациента к дальнейшей
коррекции с использованием бариатрических методов.
Возраст от 41 до 58 лет. ИМТ от 35 до 56 кг/м2. Длитель
ность нахождения баллона в желудке в среднем 4,5 мес.
3—я группа — 14 пациентов с избыточной массой те
ла, у которых интрагастральный баллон применен в ка
честве самостоятельного метода уменьшения массы те
ла. Возраст от 19 до 61 года. ИМТ от 19 до 45 кг/м2. Дли
тельность нахождения баллона в желудке от 3,5 до 13
мес.
Осложнения
Прямые:
— в одном наблюдении произошло разъединение
баллона и коннектора в области пищеводно—желудоч
ного перехода (баллон вводили под наркозом);
— у одной пациентки отмечена индивидуальная не
переносимость метода, что проявилось гиперсаливаци
ей, периодически рвотой, слабостью, снижением рабо
тоспособности, попытки медикаментозной коррекции
успеха не имели, интрагастральный баллон удален на
80—е сутки;
— в двух наблюдениях при удалении баллона воз
никли технические сложности в виде перфорации и
экстракции с формированием линейных повреждений
кардии, проведен курс специфической терапии;
Косвенные:
— у двух пациентов в сроки от 10 сут до 4 мес после
введения баллона возник острый интерстициальный
панкреатит, что потребовало госпитализации и прове
дения интенсивной терапии с последующей поддержи
вающей терапией. Интрагастральный баллон у этих па
циентов не удаляли;
— у 12 пациентов возникло частичное нарушение
герметичности балонна, вследствие чего при эвакуации
его объем составил от 0 до 300 мл, учет уменьшения мас
сы тела у этих пациентов и модификация пищевого по
ведения не представлялись корректными.
Результаты
1—я группа. Масса тела уменьшилась на 5 — 27 кг. У 6
пациенток в ближайшие 6 мес наступила плановая бере
менность.
2—я группа. Масса тела уменьшилась на 11 — 37 кг. У
всех пациентов проведена поддерживающая и усилива
ющая медикаментозная терапия в сочетании с контро
лем суточной энергетической ценности пищи и разра
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боткой индивидуальных фитнес—программ.
3—я группа. Масса тела уменьшилась на 3 — 31 кг. В
двух наблюдениях через 1 мес после удаления интрагас
трального баллона выполнена повторная манипуляция
в связи с отрицательной динамикой массы тела.
Выводы
1. Модификация питания и физической нагрузки с
применением интрагастрального баллона — достаточно
надежный метод оценки пищевого поведения и мотива
ции пациента, с высокой вероятностью обеспечивает
эффективный выбор, подбор рациональной оператив
ной тактики.

2. Метод применения интрагастрального баллона су
щественно не влияет на уровень гипергликемии у паци
ентов при сахарном диабете ІІ типа и артериальное дав
ление у пациентов при гипертонической болезни. Нор
мализация липидограммы не имеет четкой корреляци
онной связи со степенью уменьшения избыточной мас
сы тела.
3. Уменьшение массы тела у пациентов при ожире
нии ІІІ — ІV степени путем модификации пищевых при
вычек перед плановым реконструктивным оперативным
вмешательством способствует значительному повыше
нию вероятности удачного исхода, уменьшению дли
тельности периода реабилитации и экономической со
ставляющей.

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОГО БАЛЛОНА В ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ
О. Ю. Тарапон, Г. Д. Бабенков, А. В.Торба
Медицинский институт Украинской академии народной медицины, г. Киев

Представлен опыт применения внутрижелудочного
баллона (ВЖБ) в комплексном лечении избыточной
массы тела (МТ). Показания к применению ВЖБ опреде
лены границами индекса массы тела (ИМТ) от 30 до 40
кг/м2 при отсутствии патологии желудка. ВЖБ установ
лен у 64 пациентов. Масса тела уменьшилась в среднем
на 14,3 кг, ИМТ — на 5,1 кг/м2. Осложнений при исполь
зовании ВЖБ не наблюдали.
После установления ВЖБ пациенты ощущают посто
янную сытость и наполнение желудка, уменьшается объ
ем съеденной пищи. С уменьшением объема пищи зна
чительно снижается количество потребляемых калорий.
ВЖБ удаляют через 6 мес. За это время уменьшается МТ,
изменяются пищевые привычки, что достигается путем
применения специальной программы, по которой с па
циентом работают в течение всего периода лечения. Это
позволяет избежать увеличения МТ после удаления ВЖБ
и стабилизировать ее. У значительного числа пациен
тов, которым выполняют операции коррекции контуров
тела, выявляют избыточную МТ. Лечение ожирения —
комплексная проблема, которая выходит за рамки плас
тической хирургии. Вместе с тем, многие пациенты хо
тят решить проблему избыточной МТ и улучшить свой
внешний вид одновременно.
Цель исследования: изучить возможности примене
ния ВЖБ в комплексе лечения ожирения.
Применение метода противопоказано при наличии
большой диафрагмальной грыжи, язве желудка или две
надцатиперстной кишки, опухолях пищевода и желудка,
синдроме Маллори—Вейсса в анамнезе, после операции
на желудке.
ВЖБ имеет гладкую силиконовую оболочку и рентге
ноконтрастный клапан. Объем жидкости, которой за
полняют баллон, от 400 до 700 мл. Мы устанавливали
ВЖБ BioEnterics Intragastric Balloon (BIB), фирмы
Allergan, а также российские ВЖБ.
ВЖБ устанавливали под общим или внутривенным
наркозом. Баллон вводили в желудок и под контролем

эндоскопа устанавливали за сфинктером пищевода. На
полняли его также под контролем эндоскопа. После на
полнения катетер в клапане удаляли, и баллон распола
гался в области дна желудка.
Извлекали ВЖБ также под общей анестезией. Обо
лочку прокалывали специальным инструментом, жид
кость полностью удаляли. Затем специальным инстру
ментом баллон медленно извлекали из желудка.
Большинство пациентов в 1—е сутки после операции
отмечали тошноту, рвоту, у некоторых — болезненность
в области желудка. Эти явления, как правило, устраняли
путем назначения спазмолитиков, прокинетиков, блока
торов протонного насоса. Омепразол пациенты приме
няли постоянно в течение 2 — 3 мес для профилактики
эрозивно—язвенных изменений слизистой оболочки
желудка.
Комплексное лечение общего и локального ожире
ния проведено 64 пациентам в возрасте от 23 до 65 лет,
ИМТ составил в среднем 46,7 кг/м2. Масса тела от 75 до
132 кг. Объем изотонического раствора натрия хлорида
для наполнения баллона от 550 до 680 мл. Длительность
процедуры 20 — 30 мин. Пациентам назначали низкока
лорийную диету (850 — 1200 ккал/сут), проводили регу
лярные консультации с психологом для изменения пи
щевых привычек, давали рекомендации для увеличения
физической активности. ВЖБ извлекали под общим
обезболиванием через 6 — 7 мес, у 2 пациентов — через
17 и 25 мес. Осложнений, связанных с нахождением
ВЖБ в желудке, не наблюдали. У одной пациентки из—за
постоянной рвоты на 3—й неделе после установки ВЖБ
осуществлена коррекция нарушений водно—солевого
баланса. У 2 пациентов баллон удален на 3—и и 4—е сут
ки из—за индивидуальной непереносимости.
Масса тела уменьшилась в среднем на 14,3 кг, ИМТ —
на 5,1 кг/м2. Все пациенты отмечали улучшение самочув
ствия. Снижение и стабилизацию артериального давле
ния и уровня глюкозы в крови отметили у 5 пациентов
при сопутствующей артериальной гипертензии и сахар
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ном диабете II типа. У 3 пациентов отмечена нормализа
ция повышенного до лечения уровня холестерина и ли
пидного профиля.
У 19 пациентов после извлечения баллона в сроки 1
— 3 мес выполнены операции коррекции контуров тела,
в том числе у 5 женщин и 1 мужчины в возрасте от 27 до
47 лет, которым показана коррекция локальной липоди
строфии.
Липоаспирация брюшной стенки осуществлена 5 па
циентам, липоаспирация наружных частей бедер и бо
ковых частей брюшной стенки — 11, абдоминопластика
в сочетании с липоаспирацией бедер и боковых частей
брюшной стенки — 4. Объем удаленной жировой ткани
при липоаспирации составил от 1,2 до 2,3 л.
Сроки наблюдения после такого комбинированного
лечения общего и локального ожирения до 12 мес. Кон
статированы выраженный клинический и эстетический
результат, а также отсутствие осложнений.
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Выводы
1. Миниинвазивный метод установления ВЖБ суще
ственно расширяет возможности лечения пациентов с
пограничными формами ожирения (ИМТ около 30
кг/м2) и локальным ожирением. Такой комплексный
подход патогенетически обоснован и позволяет достичь
хороших результатов коррекции МТ и контуров тела.
2. Применение ВЖБ — эффективный метод, досто
верно уменьшающий МТ у пациентов при ожирении,
улучшающий качество их жизни, нормализующий пока
затели липидного, углеводного обмена и артериального
давления.
3. Применение комплекса лечения, сочетающего ус
тановление ВЖБ и операции коррекции локального
ожирения, позволяет достичь хороших и устойчивых
результатов.

МОЖЛИВІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЛІПОСАКЦІЇ НА ЖИРОВИЙ МЕТАБОЛІЗМ
В. В. Теплий, Б. Г. Безродний, І. М. Циганок
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Зменшення відносного вмісту жирової тканини (ЖТ)
в організмі та співвідношення підшкірної та вісцераль
ної тканини після ліпосакції (ЛС) і дермоліпектомії
(ДЛЕ) потенційно може справляти вплив на жировий
метаболізм, особливо у пацієнтів за надмірної маси тіла,
у яких видаляють значний об'єм жиру.
Мета дослідження: вивчити механізми впливу ЛС та
ДЛЕ на жировий метаболізм.
У дослідження включені 32 пацієнти (3 чоловіків та
29 жінок) віком у середньому (45,1 ± 2,13) року. У 21 з
них виконана абдомінопластика з ДЛЕ об'ємом 300 —
7000 мл, у середньому (2547,1 ± 444,95) мл. Всім прове
дена суперволога ЛС тулуба, об'єм аспірату становив у
середньому (2552,81 ± 243,904) мл. Загальний об'єм ви
даленої жирової тканини від 800 до 10000 мл, у середнь
ому (4224,36 ± 427,881) мл. За 1 добу до оперативного
втручання, через 7 діб, 1, 6 та 12 міс після нього
досліджували вміст у сироватці крові загального холес
терину (ХС), ХС ліпопротеїдів низької (ХС ЛПНЩ) та ви
сокої (ХС ЛПВЩ) щільності, тригліцеридів (ТГ) та лепти
ну (ЛТ). Визначали холестериновий коефіцієнт атеро
генності (ХКА) та ЖТ. Якість життя оцінювали за ук
раїнською версією опитувальника SF—36v2, загальне
вдоволення результатами операції і зміни харчової по
ведінки вивчали, використовуючи анкету власної роз
робки. Статистичну обробку даних проводили з застосу
ванням пакету Statistica 6.0 (StatSoft, 2001). Зв'язок між
перемінними визначали за допомогою коефіцієнту ко
реляції Pearson. Достовірність розбіжностей двох залеж
них виборок з нормальним розподілом оцінювали шля
хом двобічного двовибіркового t—критерію для залеж
них виборок. Статистичні гіпотези вважали достовірни
ми за критичного рівня значущості Р < 0,05.
До операції індекс маси тіла (ІМТ) становив від 21,38
до 47,59 кг/м2 (у 29 хворих він перевищував 24,9 кг/м2),

середній ЖТ — (36,8 ± 2,09)%. Виявлена позитивна коре
ляція між ІМТ та рівнем ТГ (r = 0,84, Р < 0,001), ХС (r =
0,70, Р < 0,001) та ХКА (r = 0,73, Р < 0,001). На 7—му добу
після втручання вміст ТГ знижувався з (1,68 ± 0,103) до
(1,42 ± 0,83) ммоль/л (Р < 0,001), через 1 міс — до (1,29 ±
0,072) ммоль/л (Р < 0,001), через 6 міс — до (1,31 ± 0,068)
ммоль/л (Р < 0,001), через 1 рік — до (1,23 ± 0,075)
ммоль/л (Р < 0,001). Останні три показники достовірно
не різнились один від одного (Р > 0,05). В межах гранич
них значень був вміст ХС — (5,96 ± 0,176) ммоль/л та ХС
ЛПНЩ — (3,80 ± 0,147) ммоль/л до хірургічного втру
чання. Починаючи з 7—ї доби після нього, спостерігали
суттєве зменшення концентрації ХС у порівнянні з
вихідною — відповідно (5,06 ± 0,137) ммоль/л, (Р <
0,001), (4,70 ± 0,145) ммоль/л (Р < 0,001), (4,55 ± 0,139)
ммоль/л (Р < 0,001), (4,64 ± 0,128) ммоль/л (Р < 0,001).
Достовірної різниці показників у строки спостереження
від 1 до 12 міс не було. На 7—му добу після операції вста
новлена позитивна залежність між зниженням рівня ТГ
та ХС і об'ємом видаленої жирової тканини (відповідно
r = 0,52, Р = 0,002 та r = 0,46, Р = 0,0082). Рівень ХС ЛПВЩ
— (1,40 ± 0,046) ммоль/л до видалення жиру був меншим
за рекомендований Американською асоціацією серця.
Після операції він мав тенденцію до збільшення, проте,
згодом знижувався паралельно з зниженням рівня за
гального ХС. Навпаки, вміст ХС ЛПНЩ у ранньому після
операційному періоді (до 1 міс) суттєво зменшувався —
до (2,71 ± 0,132) ммоль/л (Р < 0,001) і залишався на цьо
му рівні через 1 рік після операції — (2,79 ± 0,111)
ммоль/л. Про позитивні зміни атерогенного потенціалу
крові після ЛС та ДЛЕ свідчила динаміка ХКА. До операції
він становив 3,39 ± 0,202, максимально знижувався на
30—ту добу — до 2,43 ± 0,135 (Р < 0,001), дещо підвищу
вався через 6 міс — до 2,66 ± 0,110 та зберігався на цьо
му достовірно нижчому за передопераційні показники

34

Клінічна хірургія. — 2010. — № 8

рівні до 1 року. Концентрація ЛТ перед втручанням була
досить високою — (51,21 ± 4,374) мкг/л, встановлений її
тісний позитивний зв'язок як з ІМТ (r = 0,68, Р < 0,01), так
і з ЖТ (r = 0,66, Р < 0,01). Суттєве зниження її відзначали
вже на 7—му добу, мінімальний рівень — через 1 міс
після ЛС та ДЛЕ — (18,32 ± 2,613) мкг/мл (Р < 0,0001).
Відзначено пряму кореляцію між зменшенням концент
рації ЛТ та об'ємом видаленої жирової тканини (r = 0,65,
Р < 0,0001) і зниженням ЖТ (r = 0,67, Р < 0,0001). Про
дукція ЛТ в підшкірному прошарку більша, ніж у вісце
ральних жирових депо. Зменшення маси підшкірного
жиру внаслідок ЛС або ДЛЕ зумовлює зменшення синте
зу ЛТ. Це сприяє пригніченню ліполізу в адипоцитах,
меншому утворенню вільних жирних кислот, які сприя
ють синтезу печінкою ліпопротеїдів дуже низької
щільності, які поступово перетворюються на ЛПНЩ, та
накопиченню ТГ в м'язах і печінці. При зменшенні кон

центрації ТГ покращується транспорт ЛТ через гемато
енцефалічний бар'єр. ЛТ, в свою чергу, стимулює
гідроліз ТГ і сприяє зменшенню їх концентрації, покра
щує виведення ХС з жовчу. Розривається хибне коло між
гіперлептинемією та лептинорезистентністю, зменшен
ня якої проявлялося і покращанням харчової поведінки
після операції. Результати анкетування показали, що, не
зважаючи на зниження рівня ЛТ, у більшості пацієнтів
протягом 6 міс після операції суттєво зменшувались апе
тит, кількість їжі, яку вони вживали за добу. Не можна не
дооцінювати і роль дієти та фізичної активності в
поліпшенні жирового метаболізму. За даними анкету
вання, саме в цей період пацієнти, окрилені досягнути
ми успіхами у зменшенні маси тіла та поліпшенні
зовнішнього вигляду, більш—менш дотримувались низь
кокалорійної дієти та суттєво збільшували рухову ак
тивність.
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Баріатричні операції на органах травного каналу —
це ефективний спосіб зменшення маси тіла у хворих за
тяжких форм ожиріння. З огляду на стрімке поширення
в світі морбідного ожиріння, в останній час збільшилась
частота виконання баріатричних операцій, які, як і інші
оперативні втручання, супроводжуються ускладнення
ми. Найбільш частими з них є: пролапс манжети в по
рожнину шлунка, синдром зісковзування чи набряк
співустя між "малим" і "великим" шлунком після банда
жування, виразка і стеноз гастроентероанастомозу після
шунтувальних операцій.
Частота таких ускладнень в післяопераційному пері
оді, за даними літератури, різна, зокрема, обструкції
співустя шлунка — 1,5 — 3%, синдрому зісковзування
манжети (slippage—синдром) — 2 — 8%, пролапсу банда
жа в порожнину шлунка — 0,2 — 2%, стеноз гастроенте
роанастомозу — 5 — 15%.
За даними гастроінтестинальної ендоскопії можливо
своєчасно виявити ці ускладнення і застосувати заходи з
їх усунення чи провести передопераційну підготовку до
повторного баріатричного втручання.
Дані світової та вітчизняної літератури свідчать про
відсутність єдиного алгоритму лікування пацієнтів з ус
кладненнями після баріатричних операцій, особливо з
використанням мініінвазивних (ендоскопічних) ме
тодів.
Проаналізовані результати лікування 344 хворих з
приводу морбідного ожиріння, віком у середньому (47 ±
2,8) року, з них 96 чоловіків і 248 жінок, яким виконане
бандажування чи шунтування шлунка в клініках України
та в Інституті. Хворим проведене клінічне, лабораторне
та інструментальне обстеження. Під час гастроінтести

нальної ендоскопії у 7 (2,03%) хворих діагностований
пролапс бандажа в порожнину шлунка, у 13 (3,77%) —
синдром зісковзування бандажа, у 8 (2,32%) — стеноз
співустя між "малим" і "великим" шлунком, у 3 (0,87%) —
виразка гастроентероанастомозу, у 4 (1,16%) — стеноз
гастроентероанастомозу після шунтування шлунка.
Лікувальні маніпуляції проводили залежно від харак
теру ускладнення. При синдромі зісковзування та про
лапсі бандажа як передопераційну підготовку для ко
рекції порушень білково—енергетичного та водно—еле
ктролітного балансу проводили зонд для ентерального
харчування за зону звуження, що забезпечувало мож
ливість виконання повторної операції хворим у стані
компенсації, що значно зменшувало частоту післяопе
раційних ускладнень та тривалість лікування у
стаціонарі. При стенозі співустя під час гастроскопії
здійснювали бужування зони стенозу дистальним
кінцем ендоскопа, проводили зонд для ентерального
харчування в порожнину "великого" шлунка, опроміню
вали цю зону гелій—неоновим лазером. Адекватним ви
явилось використання гелій—неонового лазера при
лікуванні виразок гастроентероанастомозу після шунту
вальних операцій, резистентних до стандартної проти
виразкової терапії. При стенозі гастроентероанастомозу
після шунтування шлунка виконували ендоскопічну
пневмодилатацію.
Гастроінтестинальна ендоскопія відіграє важливу
роль у діагностиці та лікуванні ускладнень після баріат
ричних операцій, дозволяє провести адекватну передо
пераційну підготовку до повторних хірургічних втру
чань, в деяких ситуаціях є самостійним методом лікуван
ня.
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Після планових операцій на органах черевної по
рожнини та за наявності морбідного ожиріння частота
виникнення гігантських грижових дефектів черевної
стінки сягає 28 — 40% .
Незважаючи на появу нових методів їх лікування, ча
стота післяопераційних ускладнень (тромбоемболії ле
геневої артерії, абдомінального компартмент—синдро
му — АКС, прогресування дихальної та серцево—судин
ної недостатності, нагноєння операційної рани, реци
дивів) становить 20 — 63%. За наявності супутніх захво
рювань серцево—судинної та дихальної систем 45%
пацієнтів взагалі відмовляють в оперативному лікуванні.
Летальність у хворих цієї категорії становить 3 —
12%.
Мета роботи: поліпшення результатів лікування хво
рих з приводу гігантських дефектів черевної стінки на
тлі морбідного ожиріння.
На лікуванні в клініці в період з 2005 по 2009 р. пере
бували 56 хворих з гігантськими грижовими дефектами
черевної стінки, чоловіків — 15, жінок — 41, віком від 22
до 78 років, у середньому (61,4 ± 2,3) року. В усіх
пацієнтів індекс маси тіла (ІМТ) перевищував 30 кг/м2,
на підставі чого у них діагностували морбідне ожиріння.
Рецидивні грижі виявлені у 40 (71,4%) хворих, в тому
числі по одному рецидиву — у 7 (17,5%), по два — у 15
(37,5%), по три і більше — у 18 (45%). Ширина грижово
го дефекту перевищувала 15 см (тип W4 за кла
сифікацією J. P. Chevrel, A. M. Rath) і становила у середнь
ому — (28,4 ± 11,2) см.
До основної групи включений 31 хворий, до кон
трольної — 25. За віком, параметрами фізичного розвит
ку, характером основного та супутніх захворювань, ви
дом оперативного втручання, ступенем анес
тезіологічного ризику групи були зіставні. В усіх хворих
визначали внутрішньочеревний тиск (ВЧТ) непрямим
методом через сечовий міхур, проводили періопе
раційну антибіотикопрофілактику з використанням це
фалоспорину ІІ покоління (зинацеф). У хворих основ
ної групи в комплексі передопераційної підготовки ви
користовували метод прогресуючого пневмоперитонеу
му (ПП) та компресійне бандажування живота. ВЧТ до
водили до субкритичного рівня — від 15 до 25 мм рт. ст.
і визначали поріг адаптації в межах від 15 до 17,5 мм рт.
ст. — при компресійному бандажуванні та від 18 до 25
мм рт. ст. — при проведенні ПП. Хворих контрольної
групи оперували без застосування адаптивних методів в
передопераційному періоді.

Під час лікування хворих з приводу гігантських де
фектів черевної стінки на тлі морбідного ожиріння про
аналізований вплив ІМТ на вихідний рівень ВЧТ.
Вихідний рівень ВЧТ у пацієнтів основної групи ста
новив у середньому 12,6 мм рт. ст., ІМТ — 37 кг/м2. У хво
рих при ІМТ 30 кг/м2 вихідний рівень ВЧТ був у межах 5
— 8 мм рт. ст., у середньому 6,5 мм рт. ст.; при ІМТ 35
кг/м2 вихідний рівень ВЧТ був у межах 8 — 12 мм рт. ст.,
у середньому 10 мм рт. ст.; за ІМТ 40 кг/м2 вихідний
рівень ВЧТ був у межах 12 — 16 мм рт. ст., у середньому
14 мм рт. ст.
Вихідний рівень ВЧТ у пацієнтів контрольної групи
становив від 8 до 10 мм рт. ст., у середньому 9 мм рт. ст.,
ІМТ — 33,5 кг/м2 і не залежав від віку, статі та характеру
супутніх захворювань.
За даними проведеного аналізу встановлений до
стовірний кореляційний зв'язок вихідного рівня ВЧТ та
ІМТ (Р < 0,05).
Двом (3,5%) хворим відмовлено в проведенні опера
тивного лікування на етапі передопераційної підготовки
у зв'язку з декомпенсацією супутніх захворювань. Під
час хірургічного лікування для пластики черевної стінки
використовували наступні методи: Rives—Stoppa — у 20
(37%) пацієнтів, компонентної сепараційної пластики з
використанням поліпропіленової сітки — у 15 (27,8%),
полікомпонентної сітки "Proceed" intraabdominal on lay
— у 19 (35,2%).
В основній групі ускладнення у вигляді нагноєння
операційної рани, крайового некрозу операційної рани,
пневмонії виявлене по 1 спостереженню; в групі контро
лю нагноєння операційної рани — у 2 хворих, пнев
монія — у 2, прогресування дихальної недостатності — у
2, прогресування серцево—судинної недостатності — в
1, післяопераційний панкреатит — в 1, перитоніт — в 1.
Частота післяопераційних ускладнень в основній
групі становила 9,6%, у контрольній 36%. Всі пацієнти
після операції живі.
Отже, ІМТ є об'єктивним прогностичним критерієм
виникнення внутрішньочеревної гіпертензії в післяопе
раційному періоді.
Застосування адаптивних методів передопераційної
підготовки сприяло достовірному зменшенню частоти
післяопераційних ускладнень у хворих з гігантськими
дефектами черевної стінки на тлі морбідного ожиріння.
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ТА БАНДАЖУВАННЯ ШЛУНКА
О. С. Тивончук, А. С. Лаврик
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Консервативне лікування морбідного ожиріння
(МО) неефективне у 97% хворих. Незважаючи на досяг
нення баріатричної хірургії, сьогодні немає єдиної іде
альної операції, ефективної та безпечної для всіх хворих
на МО. Вибір оптимального способу баріатричного
втручання дискутабельний.
Метою дослідження був порівняльний аналіз резуль
татів хірургічного лікування хворих на МО з дифе
ренційованим застосуванням найбільш ефективних
способів операцій шунтування (ШШ) і бандажування
(БШ) шлунка.
Проаналізовані результати хірургічного лікування
169 хворих на МО у період з 2001 по 2008 р. Хворі роз
поділені на дві групи: в групу А увійшли 124 пацієнта,
яким здійснене мініінвазивне БШ, в групу Б — 45 хворих
на МО, у яких виконали ШШ за Ру. По основних показ
никах: індексу маси тіла (ІМТ), віку, маси тіла групи були
репрезентативні.
У 83,4% пацієнтів на МО діагностоване одне або
кілька cyпутніх захворювань різного ступеня тяжкості.
Найбільш часто виявляли артеріальну гіпертензію (у
52,1% пацієнтів), цукровий діабет (ЦД) ІІ типу або пору
шення толерантності до глюкози (у 32%), дисліпідемію
(у 24,3%), метаболічний синдром (у 19,5%), синдром
сонного апное (у 10,1%). Ожиріння та супутні захворю
вання спричинили втрату працездатності у 63,4%
пацієнтів, з них 43,7% — встановлено інвалідність.
Спосіб ШШ передбачав повне пересічення стінки
шлунка, формування вертикально орієнтованого про
ксимального малого резервуара об'ємом до 30 мл; накла
дання бандажа на 3 см вище анастомозу довжиною 6 —
6,5 см; позадуободовий та позадушлунковий шлях про
ведення порожньої кишки та ручне формування гастро
ентероанастомозу шириною 1,5 — 2 см. Довжина сфор
мованої за Ру петлі 100 — 150 см.
Спосіб БШ залежав від конструкції бандажа та обра
ного оперативного доступу. Некероване БШ виконане у
91 хворого, в тому числі лапароскопічно у 26, з викори
станням мінілапаротомії — у 65; кероване БШ — у 33
хворих, у 22 — лапароскопічно, в 11 — з застосуванням
мінілапаротомії. Для проведення бандажа шлунка засто
совували доступ через pars flaccidа, об'єм проксимально
го резервуара шлунка 20 мл. Якість життя (ЯЖ) хворих в
періопераційному періоді вивчали за методом
Moorehead—Ardelt II.
Строки спостереження від 1 року до 8 років. У строки
спостереження 5 років і більше обстежені 26 (57,8%)
хворих групи ШШ і 74 (59,7%) — групи БШ. В групі ШШ
у 24 (92,3%) хворих втрата надмірної маси тіла (ВНМТ)
становила 58% і більше, в групі БШ — 49% і більше. ІМТ
через 5 років становив у середньому (34,4 ± 5,1) кг/м2. В
строки до 30 діб після операції всі пацієнти живі.
Найбільшу ВНМТ спостерігали через 2 роки: (67,4 ±

5,4)% — після ШШ та (49,9 ± 6,1)% — після БШ; через 5
років — відповідно (64,1 ± 4,6) і (46,7 ± 7,1)%. Через 4 — 5
років після ШШ збільшення маси тіла спостерігали у 2,4
разу рідше, ніж після БШ.
Ранні післяопераційні ускладнення в групі ШШ
відзначали у 2,4 разу частіше, ніж після БШ; віддаленні —
після БШ спостерігали в 1,4 разу частіше. Найбільш час
тими (у 10,5% спостережень) були специфічні бандаж—
залежні ускладнення, їх лікування вимагало виконання
повторних оперативних втручань у 9,7% пацієнтів.
Обидві операції сприяють поліпшенню вуглеводного
обміну у хворих на МО, проте, не однаково. Через 18 міс
після БШ частота порушень, притаманних ЦД ІІ типу,
зменшилась у 2,8 разу, після ШШ — у 5,5 разу. Це відбува
лось шляхом кількісних змін в підгрупах. Кількість хво
рих з нормоглікемією після ШШ збільшилась у 2,7 разу,
після БШ — зменшилась в 1,1 разу.
Антіатерогенний ефект проявлявся недостовірним
зменшенням рівня загального холестерину (ХС), триглі
церидів, ХС ліпопротеїдів низької щільності та коефі
цієнту атерогенності (КА) без суттєвих розбіжностей по
казників у групах. Під час вибіркового вивчення у
пацієнтів лише з супутнім ЦД ІІ типу встановлені значні
відмінності. На відміну від БШ, після ШШ виявлене до
стовірне зниження рівня тригліцеридів, ХС ліпопро
теїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), та КА. Отже, за
супутнього ЦД БШ було порівняно менш ефективним
щодо корекції дисліпідемії.
Операції ШШ і БШ суттєво полегшують перебіг ос
новних супутніх захворювань у пацієнтів з МО. Від
значено нормалізацію артеріального тиску у 82,5% хво
рих, корекцію ЦД ІІ типу — у 73,7%, синдрому сонного
апное — у 94,1%, порушень репродуктивної функції — у
72,2%, метаболічного синдрому — у 78,8% пацієнтів. Вод
ночас, ми не спостерігали погіршення перебігу супутніх
захворювань.
У віддалені строки не спостерігали печінкової недо
статності, суттєвого порушення білкового та елект
ролітного обміну.
Обидві операції швидко і суттєво покращують ЯЖ
хворих на МО з позиції "погано" на "добре і дуже добре".
Незважаючи на помітно більшу ВНМТ після ШШ, у перші
2 роки не встановлено суттєвої різниці індексу ЯЖ між
обома групами. Через 3 і 4 роки за практично однакових
величин індексу ласуна у хворих після БШ спостерігали
зниження індексу ЯЖ (відповідно в 1,4 та 1,2 разу) та
ВНМТ (в 1,3 і 1,4 разу), ніж після ШШ. На підставі отри
маних результатів логічно заключити, що, в порівнянні з
БШ, метод ШШ має не тільки більш досконалий ме
ханізм адекватного зменшення маси тіла та більш
стійкого її підтримання, він менш залежний від ступеня
змін харчової поведінки пацієнта, особливо при синд
ромі ласуна.
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Застосування диференційованого вибору між БШ і
ШШ на основі більш широкої індивідуалізації показань
дозволило досягти хороших та відмінних віддалених ре
зультатів у 95,3% хворих в загальній групі (у 94,6% —
після БШ, у 98,2% — після ШШ).
Висновки
1. Спосіб ШШ з повним пересіченням та роз'єднан
ням стінки шлунка, бандажуванням проксимальної кук
си шлунка, позадуободовим і позадушлунковим
розміщенням Ру—петлі довжиною 100 — 150 см та ручне
формування гастроентероанастомозу забезпечує ВНМТ
на 64,1% через 5 років після операції.
2. Спосіб БШ через рars flaccida з використанням
мініінвазивного доступу дозволяє досягти ВНМТ до
46,7% через 5 років після операції.
3. ШШ супроводжується в 2,4 разу більшою частотою
ранніх післяопераційних ускладнень, проте, віддалені
післяопераційні ускладнення виникають в 1,4 разу
рідше, ніж після БШ. Специфічні ускладнення, що потре
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бували виконання повторного оперативного втручання,
спостерігали у 4,7 разу частіше після БШ.
4. У порівнянні з БШ ШШ більш ніж удвічі ефек
тивніше коригує розлади вуглеводного обміну, не спри
чиняє суттєвих порушень білкового та електролітного
обміну та морфофункціонального стану печінки і слизо
вої оболонки шлунка у віддаленому післяопераційному
періоді.
5. ШШ і БШ поліпшують ліпідний профіль у хворих
на МО, проте, не забезпечують його повної нормалізації.
У пацієнтів з супутнім ЦД ІІ типу після ШШ достовірно
знижувався рівень тригліцеридів, ХС ЛПДНЩ та КА на
відміну від БШ.
6. Адекватна ВНМТ та корекція супутніх захворювань
у пацієнтів з МО зумовлюють покращання ЯЖ. На
відміну від БШ, ШШ забезпечує більш досконалий ме
ханізм ВНМТ, що менше залежить від змін харчової по
ведінки хворих та зумовлює більш адекватну корекцію
порушень вуглеводного та ліпідного обміну.

ПРИМЕНЕНИЕ МИНИИНВАЗИВНЫХ ГАСТРООГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В БАРИАТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
А. С. Тывончук, А. С. Лаврик, Е. Д. Дмитренко, А. Ю. Згонник
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

Современный этап развития хирургии характеризу
ется широким внедрением миниинвазивных техноло
гий, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с
классическими методами. Бандажирование желудка
(БЖ) и рукавная резекция желудка (РРЖ, sleeve gastrec
tomy) — наиболее распространенные гастроограничи
тельные методы хирургического лечения морбидного
ожирения (МО) как сравнительно эффективные, безо
пасные и наиболее физиологичные бариатрические
вмешательства.
В отделении хирургии пищевода и реконструктив
ной гастроентерологии в период с 2003 по 2009 г. у 218
больных по поводу МО выполнена операция БЖ с ис
пользованием миниинвазивного доступа: лапароскопи
ческое БЖ — у 64 (у 31 — неуправляемое, у 33 — управля
емое), БЖ с использованием минилапаротомного досту
па — у 147, лапароскопическая РРЖ — у 7. При управля
емом БЖ у 11 больных использовали Swedish Band
(Ethicon Endosurgery), из них у 4 — низкого давления
(Velosity), у 4 — EndoMedBand (Украина), у остальных —
бандаж Lap—Band (Allergan), из них у 8 — низкого давле
ния. При неуправляемом БЖ использовали бандаж из
сосудистого дакронового или политетрафторэтилено
вого протеза с замком—затяжкой в виде ремня. Мужчин
было 43, женщин — 175, возраст больных от 20 до 59 лет
в среднем (41,6 ± 9,8) года, индекс массы тела (ИМТ) от
37 до 72 кг/м2 в среднем(45,7 ± 6,7) кг/м2.
В начале освоения метода при выполнении БЖ ис
пользовали перигастральный доступ, с 2005 г. — отдаем
предпочтение способу через pars flaccida. Минилапаро
томия предусматривала проведение верхнего срединно

го разреза длиной 7 — 8 см, для выполнения неуправля
емого БЖ использовали комбинированный доступ (вна
чале бандаж проводили доступом через pars flaccida, за
тем — со стороны малой кривизны бандаж переводили
перигастрально). При выполнении лапароскопической
операции применяли 5 троакаров. В технически слож
ных ситуациях при осуществлении лапароскопического
неуправляемого БЖ для калибрования диаметра банда
жа использовали интраоперационную гастроскопию.
Формировали проксимальный резервуар желудка объе
мом до 20 мл.
Уменьшение массы тела в первые 3 мес после опера
ции составило в среднем (32 ± 4,2) кг, через 6 мес — (38
± 3,3) кг, через 12 мес — (41 ± 5,1) кг, через 24 мес — (48
± 3,2) кг, через 48 мес — (54 ± 5,3) кг. Утрата избытка мас
сы тела через 1 год после операции составила в среднем
— (41,3 ± 3,4)%, через 3 года — (48,9 ± 2,8)%, через 5 лет
— (46,1 ± 6,4)%. Этот показатель сопоставим с таковым у
пациентов, которым произведена БЖ с использованием
общепринятого доступа.
Через 1 год после РРЖ утрата избытка массы тела со
ставила в среднем (43 ± 5,4)%, осложнений не наблюда
ли.
Ранние осложнения после БЖ возникли у 5 (2,3%)
больных: у 2 (0,9%) — острый стеноз соустья после не
управляемого БЖ, у 1 (0,5%) — нагноение раны в облас
ти порта, у 2 (0,9%) — серома раны. У 18 (8,3 %) больных
наблюдали поздние осложнения: у 6 (2,8%) — slippage
syndrome, у 3 (1,4%) — разрыв бандажа после неуправля
емого БЖ, у 2 (0,9%) — pouch dilatation, у 2 (0,9%) — час
тичный пролапс бандажа Lap Band в просвет желудка, у
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1 (0,5%)— негерметичность порта; масса тела увеличи
лась более чем на 15% избыточной у 4 (1,8%). Продолжи
тельность лечения больных в стационаре после лапаро
скопического БЖ составила в среднем (3 ± 1) день, после
БЖ с использованием минилапаротомного доступа — (6
± 2) дня.
Внедрение миниинвазивных методов позволяет
улучшить результаты лечения, уменьшить длительность
лечения больного в стационаре, обеспечивают хоро
ший косметический эффект. Величина утраты избытка

массы тела после управляемого или неуправляемого БЖ,
а также использования минилапаротомного или лапа
роскопического доступа достоверно не различалась. Ис
пользование техники через pars flaccida при БЖ, банда
жей низкого давления, поздняя (более 5 — 6 нед) регуля
ция управляемого бандажа способствовали достоверно
му уменьшению частоты возникновения специфичес
ких бандаж—зависимых осложнений, но не обеспечива
ли их полное устранение.

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РУБЦЕВИХ ГРИЖ У ХВОРИХ
НА ОЖИРІННЯ
О. Ю. Усенко, М. В. Манойло, Б. М. Кондратенко
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

Хірургічне лікування рубцевих гриж у пацієнтів з
ожирінням та надмірною масою тіла є актуальною про
блемою сучасної хірургії. Рубцеві грижі спостерігають у
8,8 — 14% хворих, яким здійснене оперативне втручання
на органах черевної порожнини, за надмірної маси тіла
цей показник збільшується до 20%.
За даними епідеміологічних досліджень, проведених
у різних країнах світу, в останні десятиріччя спостеріга
ють збільшення частоти виявлення надмірної маси тіла
та ожиріння серед населення. Більш ніж в 1 млрд. людей
на планеті спостерігають надмірну масу тіла, з них у 250
млн. — діагностують ожиріння. За даними ВООЗ, понад
30% населення планети мають надмірну масу тіла.
Ожиріння визнане ВООЗ неінфекційною епідемією ХХІ
століття. В Україні на ожиріння страждають 28,5%
пацієнтів, надмірну масу тіла мають 48%.Ожиріння є не
тільки однією з провідних причин, що зумовлює утво
рення рубцевої грижі, а й може значно погіршувати ре
зультати герніопластики, збільшуючи вірогідність появи
рецидиву. Незважаючи на широке впровадження сучас
них методів герніопластики без натягання тканин час
тота виникнення рецидивів після герніопластики висо
ка (близько 50%). У хворих за тяжких форм ожиріння ви
никає складний комплекс проблем: технічні труднощі
виконання герніопластики, складності діагностики
грижі черевної стінки (за наявності великого жирового
фартуха), необхідність у більшості хворих супутнього
виконання дерматоліпектомії, високий ризик виникнен
ня післяопераційних ускладнень. Сьогодні недостатньо
опрацьовані питання хірургічної тактики лікування
гриж передньої черевної стінки у хворих на ожиріння за
умови щорічного збільшення їх кількості.
В клініці за період з 2000 по 2005 р. оперовані 26 хво
рих на морбідне ожиріння (індекс маси тіла — ІМТ від 31
до 70 кг/м2) з приводу супутньої рубцевої грижі (W3, W4
за класифікацією J. P. Chevrel, A. M. Rath). В усіх хворих
застосовані методи герніопластики без натягання тка
нин з використанням синтетичних ендопротезів, полі
пропіленових та політетрафторетиленових сіток, про
стих або композитних. Як правило, використовували
методи sub lay. Симультанно з баріатричною операцією

оперовані 5 (3,2%) хворих. У 21 (13,8%) хворого вико
нані "відстрочена" герніопластика та дерматоліпектомія
другим етапом, після стабілізації маси тіла. Показання
ми до відстроченої герніопластики були: відсутність в
анамнезі відомостей про защемлення грижі або низька
його вірогідність; тяжкий вихідний стан пацієнта; не
обхідність виконання комбінованого баріатричного
втручання; наявність гігантського жирового фартуха;
наявність хронічних вогнищ інфекції.
Відстрочену герніопластику та дерматоліпектомію
виконували після зменшення та стабілізації маси тіла у
строки (1,2 ± 0,5) року після баріатричної операції. У 4
пацієнтів з гігантським шкірно—жировим фартухом,
який значно перешкоджав нормальній руховій актив
ності, виконані відстрочена герніопластика і дерма
толіпектомія в більш ранні строки — через (4,3 ± 0,7) міс.
Після баріатричних операцій відзначене адекватне і
стійке зменшення маси тіла. Втрата надмірної маси тіла
через 1 рік після бандажування шлунка становила у се
редньому (51,7 ± 5,1)%, після шунтування шлунка — (67,2
± 6,4)%. Рецидивів грижі після баріатричної операції і
герніопластики в строки спостереження не було. Серома
та гнійні ускладнення загоєння операційної рани після
виконання симультанних операцій виникли у 3 (60%)
пацієнтів. Після відстроченої герніопластики і дерма
толіпектомії другим етапом серома виникла у 3 (27%)
хворих. Ускладненнями лікували консервативними засо
бами, видалення синтетичної сітки не було потрібне.
При хірургічному лікуванні хворих за ІМТ понад 40
кг/м2 з супутньою грижею черевної стінки слід розгляда
ти питання про виконання баріатричних операцій, які
дають змогу досягти стійкого зменшення маси тіла, зни
ження внутрішньочеревного тиску, що дозволяє знизити
ризик рецидиву грижоутворення. Одночасне виконання
баріатричної операції та герніопластики доцільне за
умови локалізації грижі в зоні хірургічного доступу. Ви
конання відстроченої герніопластики та дерматоліпек
томії другим етапом в період стабілізації маси тіла і усу
нення супутніх метаболічних і респіраторних розладів
дозволяє знизити ризик операції, зменшити частоту ус
кладнень і вірогідність появи рецидиву грижі. Викорис
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тання динамічного УЗД моніторингу після обширної
герніопластики з використанням сітки, що не розсмок
тується, і симультанної дерматоліпектомії дозволяє за
вчасно діагностувати ранові ускладнення (серому).
Етапне застосування сучасних баріатричних опе
рацій і герніопластики у хворих на ожиріння з супутнь
ою рубцевою грижею дозволяє покращити результати
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хірургічного лікування та знизити ризик рецидиву
грижі. Етапність у тактиці хірургічного лікування визна
чається індивідуально, на основі стану хворого, ІМТ, ти
пу грижі, виду запланованого баріатричного втручання.
Перевагу при лікуванні рубцевих гриж передньої черев
ної стінки у пацієнтів з ожирінням слід віддавати мето
дам герніопластики без натягання тканин.

ВПРОВАДЖЕННЯ НА БУКОВИНІ ЕНДОГАСТРАЛЬНИХ БАЛОНІВ
ФІРМИ "PERFECT SHAPE"
Ю. С. Царюк, А. Ю. Царюк, В. М. Георгіца, Д. І. Георгіца, В. Д. Фундюр, Ю. В. Фундюр
Чернівецький гарнізонний військовий госпіталь

В клініці в 2009 — 2010 рр. вперше на Буковині з ви
користанням ендоскопічних технологій встановлений
внутрішньошлунковий балон фірми "Perfect Shape". Ба
лони встановлені у 6 хворих (5 жінок, 1 чоловіка). Маса
тіла пацієнтів становила у середньому 115 — 130 кг. Ба
лон встановлювали під місцевою анестезією, перед про
цедурою пацієнтам здійснювали внутрішньом'язову
премедикацію. Під контролем ендоскопа встановлюва
ли балон, в який вводили до 600 мл ізотонічного розчи
ну натрію хлориду. Після маніпуляції пацієнтам призна
чали омепразол, спазмолітики та аналгетики, в однієї
пацієнтки при виникненні блювання внутрішньовенно
вводили розчин Рінгера, застосовували щадну дієту.
Маса тіла пацієнтів зменшилася на 5 — 30 кг. На сьо
годні у 2 пацієнтів балони ще не видалені. В однієї

пацієнтки балон видалений через 6 міс після встанов
лення. Пацієнтка відзначала зміну забарвлення сечі. За
даними контрольної гастродуоденофіброскопії балон
спущений. Після його видалення з шлунка виявлений
прокол рибною кісткою. Ще в однієї пацієнтки балон
видалений через 8 міс після його встановлення. У 2 паці
єнток балон встановлювали для попереднього зменшен
ня маси тіла перед операцією. Виконане лапароскопічне
бандажування шлунка.
Таким чином, метод може бути застосований неод
норазово у хворих за помірного ожиріння або морбід
ного ожиріння як спосіб підготовки до баріатричного
втручання.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО БАНДАЖА ЖЕЛУДКА В ЛЕЧЕНИИ
МОРБИДНОГО ОЖИРЕНИЯ
Б. Ю. Цветков, Д. Ю. Степанов, А. Б. Соколов, С. В. Мешков
Самарская областная клиническая больница им. М. И. Калинина, Российская Федерация

Проблемой хирургического лечения патологическо
го ожирения в хирургическом отделении больницы за
нимаются с 1998 г. За это время операция бандажирова
ния желудка выполнена у 48 пациентов, 34 женщин и 14
мужчин в возрасте от 20 до 63 лет. Масса тела пациентов
от 93 до 138 кг, в среднем 109,6 кг, индекс массы тела
(ИМТ) от 33,1 до 50,7 кг/м2, в среднем 38,3 кг/м2. Опера
ции выполняли с использованием лапароскопического
доступа. Продолжительность операции в среднем 70
мин, лечения в стационаре — 3,2 дня.
Показанием к выполнению операции было наличие
патологического ожирения, ИМТ не выше 40 кг/м2. При
более высоком показателе предпочитаем выполнение
шунтируюших вмешательств. Однако решающим в вы
боре метода операции является согласие пациента, по
лученное после обсуждения всех возможных вариантов
лечения.
Операции выполняли с использованием двух троа
каров диаметром 10 мм и двух — 5 мм. Один из троака

ров диаметром 10 мм в дальнейшем заменяли на троа
кар диаметром 18 мм для введения в брюшную полость
бандажирующего устройства. По завершении операции
в ране фиксировали подкожный порт. На этапе освое
ния методики бандаж проводили перигастрально, в на
стоящее время используем метод через pars flaccida, он
проще, занимает меньше времени, что уменьшает про
должительность операции. Бандаж всегда укрываем
дном желудка посредством наложения серо—серозных
швов. Первую регулировку проводим через 1 мес.
Интра— и ближайших послеоперационных ослож
нений не было. В отдаленные сроки (от 3 мес до 2 лет)
наблюдали следующие осложнения:
— синдром соскальзывания — в 6 (12,5%) наблюде
ниях;
— миграция бандажа в просвет желудка — в 2 (4,16%);
— нагноение подкожной основы в месте установле
ния подкожного порта — в 2 (4,16%);
— непереносимость бандажа, что проявлялось воз
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никновением после операции кардиалгии — в 1 (2,08%).
При миграции бандажа у 4 больных осуществлена
переустановка устройства, у 1 — бандаж удален, у 1 —
произведено удаление бандажа с одновременным гаст
рошунтированием. Операции выполнены с использова
нием лапароскопического доступа, осложнений не бы
ло.
При миграции бандажа в просвет желудка его удаля
ли, одномоментно выполняли гастрошунтирование с
использованием лапароскопического доступа, без ос
ложнений.
Нагноение подкожной основы в месте установления
подкожного порта потребовало его удаления, заглуше
ния коннектора, т. е. перевода регулируемого бандажа в
нерегулируемый. При попытке переместить порт возник
рецидив нагноения.
У одной больной бандаж удален ввиду возникнове
ния некупируемой кардиалгии. Боль в сердце появилась

сразу после операции, при попытке заполнить бандаж
ее интенсивность увеличивалась. Больная находилась
под наблюдением кардиолога. После удаления устройст
ва отмечено полное выздоровление.
Мы использовали регулируемые бандажи различных
производителей, в настоящее время с использованием
SAGB Velocity Ethicon оперированы 17 пациентов, без
осложнений.
Таким образом, операция бандажирования желудка
показана пациентам при умеренно выраженном ожире
нии, умеренных проявлениях метаболического синдро
ма. Отмечены хорошие результаты в плане уменьшения
массы тела (около 64% от избыточной). Достаточно вы
сокая частота осложнений обусловлена нахождением
инородного тела в брюшной полости, а также конструк
цией устройства. При использовании более современ
ных моделей частота осложнений меньше.

ВЫБОР ВИДА БАРИАТРИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ
С ОЖИРЕНИЕМ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Б. Ю. Цветков, Д. Ю. Степанов, А. Б. Соколов, С. В. Мешков
Самарская областная клиническая больница им. М. И. Калинина, Российская Федерация

Метаболический синдром и морбидное ожирение
как одна из ведущих его составляющих являются слож
ной междисциплинарной проблемой современной ме
дицины. Наряду с эндокринологами и кардиологами, в
лечении больных этой категории важную роль играют
бариатрические хирурги. В арсенале хирургии имеются
несколько видов оперативных вмешательств: шунтиро
вание кишечника и желудка, бандажирование желудка,
рукавная гастропластика, баллонирование желудка. В
хирургическом отделении выполняют все перечислен
ные виды вмешательств. Опыт выполнения операций у
248 больных позволяет дифференцированно подходить
к выбору вида операции.
Операция кишечного шунтирования применена у 26
пациентов (11 мужчин и 15 женщин), в возрасте от 26 до
60 лет, масса тела в среднем 157 кг, индекс массы тела
(ИМТ) — 48,3 кг/м2. Применяли две модификации вме
шательства — билиопанкреатическое шунтирование по
Scopinaro и с выключением двенадцатиперстной кишки.
Показаниями к операции были высокий ИМТ, сопутст
вующий сахарный диабет ІІ типа, выраженные измене
ния липидного обмена. В основном пациенты опериро
ваны путем лапаротомии. Течение послеоперационного
периода без осложнений. Продолжительность лечения в
стационаре в среднем 12,7 дня. Отмечено уменьшение
массы тела в среднем на 84%. В отдаленном периоде (в
сроки 4 — 5 лет) в 27% наблюдений возник выраженный
синдром мальабсорбции. У 3 больных выполнена по
вторная операция удлинения общей петли кишки до 75
— 100 см. Признаки мальабсорбции устранены.
Операцию шунтирования желудка выполнили у 49
пациентов (11 мужчин и 38 женщин) в возрасте от 19 до

65 лет, масса тела от 91 до 189 кг, в среднем 155 кг, ИМТ
46,6 кг/м2. Показаниями к операции являлся ИМТ более
45 кг/м2. Операции выполняли с использованием лапа
роскопического доступа, в модификации Fobi — Kapella,
Wittgrove, Lоntron. В ближащем послеоперационном пе
риоде у 2 больных возникла несостоятельность швов га
строэнтероанастомоза, у 2 — кровотечение из зоны ана
стомоза. В отдаленном послеоперационном периоде (в
сроки от 2 до 6 мес) у 3 пациентов образовалась стрик
тура гастроэнтероанастомоза. Длительность лечения в
стационаре в среднем 6,6 дня. Масса тела уменьшилась
на 76%.
Бандажирование желудка выполнено у 48 пациентов
(34 женщин и 14 мужчин) в возрасте от 20 до 63 лет, мас
са тела от 93 до 138 кг, в среднем 109,6 кг, средний ИМТ
38,3 кг/м2. Показаниями к операции был ИМТ от 35 до
45 кг/м2. Применяли регулируемый бандаж. Операцию
выполняли с использованием лапароскопических тех
нологий. Возникли осложнения: соскальзывание банда
жа, миграция бандажа в просвет желудка, нагноение
подкожной основы в месте расположения подкожного
порта, непереносимость бандажа. У 2 больных регулиру
емый бандаж переведен в нерегулируемый в связи с на
гноением зоны подкожного порта. У 4 пациентов осуще
ствлена переустановка бандажа, у 3 — при повторной
операции выполнено гастрошунтирование, у 2 — бан
даж удален. Уменьшение массы тела составило 64%.
Рукавная гастропластика (sleeve gastrectomy) выпол
нена у 5 пациентов (все мужчины) в возрасте от 24 до 30
лет, масса тела от 174 до 196 кг, средний ИМТ 53,7 кг/м2.
Операцию выполняли с использованием лапароскопи
ческого доступа. Показанием к операции было выра
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женное ожирение с тяжелыми сопутствующими заболе
ваниями, высоким операционным риском, ее рассмат
ривали как первый этап шунтирования кишечника с вы
ключением двенадцатиперстной кишки. Продолжитель
ность операции в среднем 123 мин, лечения в стациона
ре — 7,7 дня. Максимальная длительность наблюдения 7
мес. В ближайшем послеоперационном периоде у одно
го больного возникло внутрибрюшное кровотечение по
линии резекции в верхней трети желудка, больной опе
рирован повторно, произведены лапаротомия, останов
ка кровотечения. После операции вследствие постге
моррагического шока больной умер.
Внутрижелудочный баллон установлен у 130 пациен
тов (12 мужчин и 118 женщин) в возрасте от 18 до 52 лет,
масса тела от 78 до 202 кг, средний ИМТ 35,6 кг/м2. Бал
лонирование желудка использовали как самостоятель
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ный метод лечения при ИМТ не более 35 кг/м2, при бо
лее высоком индексе, отказе пациента от операции ли
бо в качестве предоперационной подготовки при супер
ожирении. Осложнений не было. Баллон удален через 6
мес. Максимальная длительность нахождения баллона в
желудке 14 мес. Разрыв устройства наблюдали у 2 боль
ных. У одного пациента баллон удален из просвета же
лудка эндоскопически, еще у одного — баллон вышел са
мостоятельно. В среднем уменьшение массы тела соста
вило 24%.
Таким образом, хирургические методы лечения ожи
рения являются надежными способами коррекции из
быточной массы тела. Выбор вида оперативного вмеша
тельства зависит от величины ИТМ, наличия сопутству
ющих заболеваний, выраженности признаков метабо
лического синдрома, предпочтений хирурга и пациента.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЖИРЕНИЯ
Б. Ю. Цветков, Д. Ю. Степанов, А. Б. Соколов, С. В. Мешков
Самарская областная клиническая больница им. М. И. Калинина, Российская Федерация

Операция гастрошунтирования — одна из наиболее
распространенных в современной бариатрической хи
рургии. За период с 2000 по 2010 г. операция гастрошун
тирования выполнена у 62 пациентов (11 мужчин, 51
женщины). Масса тела от 91 до 189 кг, в среднем 155 кг,
индекс массы тела (ИМТ) 46,6 кг/м2. Мы использовали
три модификации операции гастрошунтирования: Fobi
— Kapella, Wittgrove, Lоntron.
Операцию гастрошунтирования в модификации
Fobi — Kapella выполняли по оригинальной методике.
Для создания рестриктивного компонента при форми
ровании "малого" желудка рекомендованный авторами
silastyc ring не использовали, так как он не сертифици
рован в России. С этой целью применяли полоску про
леновой сетки. Длина алиментарной петли (АП) состав
ляла от 60 до 150 см в зависимости от исходного ИМТ.
Длина билиопанкреатической петли (БПП) — 50 см от
связки Трейтца. Объем созданного "малого" желудка 50
мл. Гастроэнтероанастомоз накладывали с помощью ли
нейного стаплера с белой кассетой, диаметр анастомоза
2 см. Операцию завершали путем наложения гастросто
мы, как рекомендуют авторы. Ни в одном наблюдении
мы не обнаружили отделяемого по гастростоме, поэто
му в последующем мы отказались от этой манипуляции.
У одного больного после операции возникла аррозия
стенки "малого" желудка проленовой сеткой, сетка уда
лена эндоскопически.
При осуществлении гастрошунтирования в модифи
кации Wittgrove объем созданного "малого" желудка не
превышал 30 мл. Длина БПП и АП не отличалась от тако
вых при выполнении операции Fobi — Kapella. Гастро

энтероанастомозы формировали с использованием ли
нейного и циркулярного сшивающих аппаратов, а также
путем наложения ручного шва. Использовали циркуляр
ные аппараты диаметром 21 мм (в 13 наблюдениях) и 25
мм (в 5). При применении аппарата диаметром 21 мм
возникли следующие осложнения: у 8,6% больных —
стриктура анастомоза, у 4,3% — кровотечение из зоны
анастомоза, у 2,2% — пептическая язва анастомоза. При
применении циркулярного сшивателя диаметром 25 мм
таких осложнений не наблюдали.
Пытаясь упростить методику выполнения операции
и избежать натяжения швов гастроэнтероанастомоза,
мы применили метод Lоntron. После создания "малого"
желудка накладывали гастроэнтероанастомоз без пере
сечения кишки и ее брыжейки. Затем формировали эн
тероэнтероанастомоз и уже после этого пересекали
кишку и ее брыжейку.
В настоящее время в основном используем модифи
кацию Wittgrove с формированием гастроэнтероанасто
моза путем наложения ручного шва, энтероэнтероанас
томоз — аппаратным методом длиной 12 см.
Уменьшение ИМТ после операции наиболее активно
в первые 6 мес. Избыточная масса тела уменьшилась на
76%.
Таким образом, операция гастрошунтирования вы
соко эффективна для лечения морбидного ожирения.
Применение любой из модификации не влияет на ко
нечный результат в плане уменьшения массы тела. Вы
бор вида оперативного пособия зависит от предпочте
ний хирурга.
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СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА МАЛЬАБСОРБЦИИ,
ВОЗНИКШЕЙ ПОСЛЕ ШУНТИРОВАНИЯ КИШЕЧНИКА
Б. Ю. Цветков, Д. Ю. Степанов, А. Б. Соколов, С. В. Мешков
Самарская областная клиническая больница им. М. И. Калинина, Российская Федерация

Шунтирование кишечника, предложенное N. Scopi
naro, является одним из наиболее распространенных
методов в бариатрической хирургии. Мы используем
этот метод у пациентов с морбидным ожирением с 2000
г. Оперированы 26 пациентов (11 мужчин и 15 женщин)
в возрасте от 26 до 60 лет, масса тела в среднем 157 кг,
средний индекс массы тела (ИМТ) 48,3 кг/м2. Операции
выполняли преимущественно с использованием лапа
ротомного доступа. После операции все пациенты нахо
дились под нашим наблюдением. Им проводили перио
дически обследование с применением лабораторных
методов. Практически у всех пациентов после шунтиро
вания кишечника возник синдром мальабсорбции. Всем
пациентам назначали поливитамины, железосодержа
щие препараты, некоторым — аминокислоты в виде пи
щевых добавок.
У 7 (27%) пациентов наблюдали выраженные при
знаки синдрома мальабсорбции. У них отмечены выра
женная гипопротеинемия, железодефицитная анемия,
частый (до 10 — 15 раз в сутки) стул, выраженное поху
дание. Попытки коррекции этого состояния с помощью
белковых препаратов у 3 пациентов оказались безус
пешными, у них прогрессировали проявления белко

вой, а затем почечно—печеночной недостаточности.
Больным предложено выполнение повторной опера
ции. Длина общей петли у всех пациентов составляла 50
см. Целью вмешательства было удлинение общей петли
до 1 м. Для этого выполнена резекция анастомоза между
билиарной и алиментарной петлями, восстановлена це
лостность кишки. Новый энтероэнтероанастомоз между
билиарной и алиментарной петлями накладывали на
расстоянии 1 м от илеоцекального клапана.
Течение послеоперационного периода без осложне
ний. Пациенты выписаны на 7—е сутки. Признаки маль
абсорбции белка полностью устранены. Уровень гемо
глобина нормализовался через 1 мес. Частота стула не
превышала 3 раз в сутки. За первый месяц наблюдения
масса тела пациентов увеличилась на 5 кг, в дальнейшем
— стабилизировалась.
Таким образом, после осуществления шунтирования
кишечника по Scopinaro у большинства пациентов фор
мируется синдром мальабсорбции. Чаще всего его уст
раняют консервативными средствами, при их неэффек
тивности показано выполнение повторного оператив
ного вмешательства, предусматривающего удлинение
общей петли до 1 м.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
ПО ПОВОДУ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЖИРЕНИЯ
О. В. Шевцов, Л. А. Вольгов, Б. Ю. Цветков, Д. Ю. Степанов, А. Б. Соколов, С. В. Мешков
Самарская областная клиническая больница им. М. И. Калинина, Российская Федерация

В настоящее время хирургическое лечение патологи
ческого ожирения представляет для анестезиологов
чрезвычайно актуальную проблему, что определяется
необходимостью выбора оптимального метода анесте
зиологического пособия, обеспечивающего минималь
ное угнетение функций жизненно важных органов и си
стем, снижение высокого риска осложнений интраопе
рационного и раннего послеоперационного периода.
Наиболее значимое патофизиологическое воздейст
вие на организм пациента в лапароскопической хирур
гии обусловлено созданием пневмоперитонеума, изме
нением положения тела, абсорбцией инсуффлируемого
газа. Наибольшие сложности возникают у пациентов,
которым осуществляют эндовидеохирургические опе
ративные вмешательства продолжительностью более 2
ч.
С 2000 г. в хирургическом отделении проводят эндо
видеохирургическое лечение ожирения. По сути, это
три варианта операций:

1) рестриктивные (вертикальная гастропластика,
бандажирование желудка, сливгастрэктомия);
2) мальабсорбтивные (билиопанкреатическое шун
тирование в различных модификациях);
3) комбинированные (различные модификации
шунтирования желудка).
Всего за период с 2007 по 2010 г. оперированы 57
больных, 19 мужчин и 38 женщин в возрасте от 17 до 57
лет, в среднем 37 лет. Длительность операций 2 ч и более
(в среднем 270 мин), масса тела больных от 74 до 240 кг,
в среднем 129,5 кг, средний индекс массы тела (ИМТ) 44
кг/м2.
С 2007 г., на основе сведений о фармакодинамике ле
карственных средств, данных литературы, собственного
опыта и концепции мультимодальной антиноцицепции,
для всех вариантов операций предпочитаем использо
вание эндотрахеального малопоточного наркоза с при
менением севофлурана в условиях миоплегии (нимбекс,
тракриум, эсмерон) в сочетании с фентанилом, малыми
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дозами кетамина в качестве блокатора NMDA—рецепто
ров и лорноксекама (нестероидного противовоспали
тельного средства).
Индукцию в наркоз осуществляем с помощью пропо
фола (диприван, рекофол). Этот метод позволяет анес
тезиологу решить следующие задачи: поддержание ге
модинамической и респираторной стабильности, обес
печение адекватной анестезии и аналгезии как во время,
так и после операции, экстубация больного на операци
онном столе сразу после вмешательства с последующей
ранней активизацией пациента.
Безопасная анестезия требует тщательного предопе
рационного обследования, а также интраоперационно
го мониторинга, который включал регистрацию АДсист.,
АДдиаст., АДср., ЭКГ, SaO2, газов крови, КОС, уровня электро
литов, лактата и глюкозы, темп диуреза, ЦВД, частоту ды
хания, дыхательный и минутный объем, давление в ды
хательных путях (пиковое и платовое), содержание О2
во вдыхаемой смеси, содержание СО2 в конце выдоха.
Патофизиологические механизмы воздействия на
организм пациента напряженного пневмоперитонеума
включают следующие изменения.
1. Сдавление нижней полой вены с нарушением ве
нозного кровотока в ее бассейне.
2. Нарушение кровотока в артериях органов брюш
ной полости.
3. Нарушение деятельности сердца: снижение сер
дечного выброса и сердечного индекса.
4. Сдавление легких при поджатии диафрагмы с
уменьшением их остаточной емкости, увеличением
"мертвого" пространства и исходом в гиперкапнию.
Изменение положения тела больного также может
спровоцировать кардиоваскулярные расстройства.
Позиция тела с приспущенным головным концом
(положение Тренделенбурга) позволяет компенсировать
нарушение венозного возврата, обусловленное пневмо
перитонеумом, однако при этом нарушается экскурсия
диафрагмы и повышается внутригрудное давление.
Положение тела с приподнятым головным концом
(положение Фовлера) усугубляет нарушение венозного
возврата, что способствует снижению сердечного вы
броса и усугублению венозного стаза. Поэтому монито
ринг параметров вентиляции, ЭКГ и ЦВД при таких вме
шательствах жизненно необходим.
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Пневмоперитонеум оказывает влияние и на перифе
рический кровоток. Если операция продолжается не
сколько часов, возникают вазоконстрикция и поврежде
ние паренхимы почек вследствие уменьшения почечно
го кровотока, клубочковой фильтрации и тубулярной
абсорбции, что обусловливает угнетение мочевыдели
тельной функции, нарушение водно—электролитного
баланса, требует контроля за темпом диуреза и уровнем
электролитов.
Изменения в артериальной системе включают увели
чение системной резистентности сосудов и АДср. Фено
мен увеличения системного сосудистого сопротивления
и АДср. может сохраняться в течение нескольких часов
после десуффляции. Механизм феномена неясен.
При инсуффляции СО2 в брюшную полость часть его
быстро всасывается через брюшину с последующим
проникновением в кровоток, где образуется угольная
кислота. Помимо отрицательного воздействия на сер
дечно—сосудистую и центральную нервную системы,
высокая концентрация СО2 в организме обусловливает
бронхиолоспазм, что способствует нарушению КОС.
Это необходимо учитывать при выборе параметров ИВЛ
и обязательно мониторировать показатели КОС, уро
вень лактата, газов крови.
При выборе параметров ИВЛ необходимо помнить,
что запредельное снижение содержания СО2 — основ
ная причина длительной депрессии после наркоза. Мо
ниторирование содержания О2 во вдыхаемой смеси, со
держание СО2 в конце выдоха, SaO2 и газов крови позво
ляет интраоперационно провести коррекцию этих на
рушений.
Ожирение еще более усугубляет перечисленные про
блемы.
Таким образом, наиболее безопасной методикой
анестезиологического обеспечения при эндохирургиче
ском лечении патологического ожирения является хо
рошо управляемый эндотрахеальный малопоточный
наркоз с применением севофлурана в условиях мульти
модальной антиноцицепции.
Тщательный и разноплановый мониторинг позволя
ет интраоперационно нивелировать грубое воздействие
на организм пациента как самого пневмоперитонеума и
абсорбции инсуффлированного газа, так и положения
тела пациента на операционном столе.

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЛИОПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ШУНТИРОВАНИЯ
С ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИЕЙ ЖЕЛУДКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ
И САХАРНОГО ДИАБЕТА ІІ ТИПА
Ю. И. Яшков, Д. К. Бекузаров, А. В. Никольский
Центр эндохирургии и литотрипсии, г. Москва, Российская Федерация

Представлены данные о результатах операции били
опанкреатического шунтирования в модификации Hess
— Marceau (BPD/DS) в сроки наблюдения до 7 лет у боль
ных при индексе массы тела (ИМТ) менее 40 и более 50
кг/м2, а также сахарном диабете (СД) ІІ типа; частоте ос
ложнений и побочных метаболических реакциях. Рас

смотрены вопросы, связанные с применением BPD/DS в
качестве повторной операции, а также профилактики и
лечения возможных послеоперационных осложнений.
В период с 2003 по 2010 г. в клинике операции
BPD/DS выполнены у 256 пациентов. Во все сроки на
блюдения число обследованных больных превышало
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90%. Исходная масса тела (МТ) — от 68 до 207 кг, в сред
нем (134,3 ± 23,7) кг, ИМТ — от 35,3 до 71,7 кг/м2, в сред
нем (47,8 ± 7,3) кг/м2. У 36 из них ИМТ составлял от 35 до
40 кг/м2, у 149 — от 40 до 49,9 кг/м2, у 71 — более 50 кг/м2.
У 58 пациентов до операции диагностировали СД, из
них 10 — проводили инсулинотерапию. В группе высо
кого риска у 22 больных перед операцией применяли
внутрижелудочные баллоны. Стандартно назначали ан
тикоагулянты (фраксипарин), антибиотики, антисекре
торные препараты (октреотид, лосек), проводили элас
тическую компрессию нижних конечностей, раннюю (в
день операции) активизацию.
В сроки до 30 сут после операции все пациенты жи
вы, один — умер от тромбоэмболии легочной артерии
на 32—е сутки после операции. Ранние послеопераци
онные осложнения, закончившиеся выздоровлением,
отмечены у 5,9% пациентов (нагноение раны — у 7, не
состоятельность швов культи двенадцатиперстной киш
ки и желудка — по 1 наблюдению, рабдомиолиз с острой
почечной недостаточностью вследствие длительного
позиционного сдавления — у 2, анастомозит — у 1, гемо
перитонеум, очаговый панкреонекроз — по 1 наблюде
нию). Поздние осложнения: непроходимость тонкого
кишечника отмечена у 4,3%, синдром стойкой белковой
мальабсорбции — у 2%, послеоперационная грыжа — у
15,2%, уролитиаз — у 2,7% больных. Частота анемии, ги
перпаратиреоза, дефицита некоторых микронутриен
тов находится в стадии изучения. В среднем уменьшение
избыточной МТ через 2 года составило (78,1 ± 15,5)%, че
рез 5 лет — 68,6%, что больше, чем после вертикальной
гастропластики, бандажирования желудка, гастрошун
тирования. Степень уменьшения избыточной МТ разли
чалась в группах в зависимости от исходного ИМТ, ни у
одного пациента ИМТ не был ниже нормы. В сроки на
блюдения до 5 лет не более чем у 5% пациентов избы
точная МТ уменьшилась менее чем на 50%, т.е. достигну
ты хорошие и отличные результаты по классификации

Рейнгольдта. У всех пациентов с СД, в т.ч. тех, которым
проводили инсулинотерапию, отмечена нормализация
уровня глюкозы в крови, а затем и гликозилированного
гемоглобина в первые недели после операции. У паци
ентов с СД отмечено несколько меньшее уменьшение
МТ, а также большая частота осложнений, чем у больных
без СД. Отмечен выраженный клинический эффект
BPD/DS у 9 больных, страдавших нервной булимией. До
стижение нормохолестеринемии рассматриваем как
вполне предсказуемый результат операции, хотя у неко
торых пациентов сохранялось снижение уровня холес
терина липопротеидов высокой плотности. Повторные
реконструктивные операции, направленные на улучше
ние результата первичной операции BPD/DS, выполне
ны у 15 пациентов, в т.ч. у 12 — резекция алиментарной
петли тонкой кишки с укорочением общей петли путем
перемещения межкишечного анастомоза, у 3 — повтор
ные операции на желудке (у 2 — ререзекция, у 1 — бан
дажирование). У 4 пациентов удлинена общая петля за
счет билиопанкреатической в целях коррекции синдро
ма мальабсорбции. Операции на тонкой кишке выпол
няли, как правило, одновременно с абдоминопластикой.
По меньшей мере, 19 пациенток после операции родили
нормальных детей, некоторые из них — дважды.
Таким образом, BPD/DS является достаточно безо
пасной операцией, обеспечивающей хорошие и отлич
ные результаты у 95% больных, а также нормализацию
гликемии у больных СД, сочетающимся с ожирением,
при сохранении пула функционирующих бета—клеток.
Хорошие результаты достигнуты во всех группах наблю
дения, в том числе при ИМТ менее 40 кг/м2, а также у па
циетов при трудноуправляемом пищевом поведении.
Степень создаваемой рестрикции и мальабсорбции мо
жет зависеть от исходного ИМТ, а также наличия СД. В
связи с возможными побочными метаболическими ре
акциями необходимо тщательное наблюдение за опери
рованными пациентами.
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РОЛЬ ЧЕРЕЗШКІРНИХ ВТРУЧАНЬ ПІД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ У ЛІКУВАННІ ПОЗАОРГАННИХ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ
ОБМЕЖЕНИХ СКУПЧЕНЬ РІДИНИ
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THE ROLE OF PERCUTANEOUS INTERVENTIONS UNDER THE CONTROL
OF ULTRASOUND EXAMINATION IN THE TREATMENT OF POSTOPERATIVE
EXTRAORGANS LIMITED CLUMP OF FLUID
G. Yu. Moshkivskiy

РЕФЕРАТ
Наведені результати черезшкірних втручань під контролем
ультразвукового дослідження (УЗД) з приводу позаорганних
скупчень рідини (ПОСР) — білом, гематом, сером у 106 пацієн
тів. Розроблені показання до застосування пункцій і дренуван
ня, запропонований лікувальний алгоритм з огляду на особли
вості кожної патології. Доведено ефективність малотравматич
них методів у радикальному лікуванні ПОСР, які можуть бути
альтернативою повторному хірургічному втручанню і мають
деякі переваги у порівнянні з ним.
Ключові слова: черезшкірні втручання під контролем ультра
звукового дослідження; пункція; дренування; позаорганні скуп
чення рідини; радикальне лікування.
SUMMARY.
There are adduced the results of transcutaneous interventions
under ultrasonographic investigation guidance in 106 patients,
performed for extraorgan liquid accumulations (ELA) — chylomas,
haematomas and seromas. There were elaborated indications for
punctures and drainage application, algorhythm of treatment was
proposed, taking into account peculiarities of every pathologic
condition. Efficacy of minitraumatic methods in radical treatment
of ELA, which may serve as an alternative for reoperation conduc
tion and have certain advantages over them, was proved.
Кey words: transcutaneous interventions under ultrasonographic
control; puncture; drainage; extraorgan accumulations of liquid;
radical treatment.

Р

анні післяопераційні внутрішньоочеревинні
ускладнення є однією з актуальних і складних про
блем хірургії, яка в останні роки характеризується
розширенням обсягу та спектра оперативних втру
чань [1 — 4].
Вмістом позаорганних скупчень рідини можуть
бути кров, жовч, серозний чи геморагічний ексудат [2,
5, 6]. З часом цей вміст може інфікуватись, що зумов
лює утворення абсцесу, а при поширенні патологіч
ного процесу — виникнення перитоніту [6, 7].
Клінічні та лабораторні ознаки післяопераційних
ПОСР неспецифічні, схожі з такими при абсцесі,
особливо за умови інфікування та нагноєння вмісту,
іноді їх перебіг асимптомний [4, 8].
Для лікування ПОСР широко застосовували по
вторні оперативні втручання (евакуація патологічно
го вмісту, санація, зовнішнє дренування), що спричи
нило різноманітні ускладнення, збільшення трива
лості лікування хворих, а також летальний кінець (до
8,8%) [5, 9].
Дані останніх досліджень свідчать про можливість
успішного лікування цієї патології шляхом виконан
ня черезшкірних втручань під контролем УЗД [1, 3, 6,
7, 10 — 12]. Проте, результати цих досліджень основа
ні на недостатньому клінічному матеріалі, не обгрун
товані показання до виконання таких втручань, не
має лікувального алгоритму, що спонукало нас до
вивчення даної проблеми.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Контроль динаміки змін стану патологічних скуп
чень рідини та печінки проводили шляхом ультразву
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кового сканування. На підставі аналізу сонографіч
них ознак патології розроблений диференційнодіаг
ностичний алгоритм, зважаючи на характерні для
кожної стадії клінічні та лабораторні прояви.
УЗД та інвазивні втручання виконували з застосу
ванням ультразвукових сканерів SSD — 1100 і SSD —
630, Aloka (Японія), оснащених конвексними датчи
ками з частотою 3,5 і 5,0 МГц, а також пункційними
лінійними датчиками з частотою 3,5 МГц з бічним
прорізом. Для пункції патологічних утворень викори
стовували голки Chiba 16 — 19 G, для дренування —
набори для одномоментного (стилет—катетер) чи
двохмоментного (за Сельдингером) заведення фірми
Balton (Польща) 6—9F, переважно виду "pig—tail".
Всі маніпуляції здійснювали з суворим дотриман
ням правил антисептики, під місцевою анестезією,
після премедикації з використанням ненаркотичних
аналгетиків. Підготовку хворих проводили за загаль
ноприйнятою методикою.
Доступ залежав від локалізації та розмірів кісто
зних утворень.
Отриманий під час пункції аспірат направляли на
дослідження (цитологічне, при необхідності — біохі
мічне та мікробіологічне).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Черезшкірне втручання під контролем УЗД з при
воду ПОСР здійснене у 106 пацієнтів.
Найчастіше мініінвазивні втручання виконували з
приводу позаорганної біломи — у 73 пацієнтів з вико
ристанням усіх можливих методів (пункції, дренуван
ня) та їх поєднання.
Пункцію під контролем УЗД здійснювали за умови:
— діаметр патологічних утворень 4 — 7 см неза
лежно від ехогенності (консистенції) вмісту;
— вперше виявлені біломи за відсутності тенденції
до збільшення (за даними динамічного УЗД протягом
1 — 3 діб);
— як виключення, позаорганні біломи діаметром
понад 7 см за відсутності безпечного позаорганного
доступу для дренування.
Пункція застосована у 25 (34,24%) пацієнтів з при
воду позаорганної біломи. Діаметр патологічних во
гнищевих утворень від 2,8 до 7,3 см, у середньому (5,3
± 1,6) см.
Кількість втручань на курс лікування залежала від
консистенції вмісту та наявності зв'язку з біліарною
системою по краю резекції. Для повної евакуації жов
чі за відсутності її подальшого підтікання достатньо
було одного втручання (у 15 хворих). При цьому у
більшості (12 хворих) під час пункції отримували гу
сту тягучу темно—зелену ("стару") жовч, що свідчило
про припинення її підтікання.
У 10 хворих, навіть за невеликої (діаметром від 4
см) біломи після первинної евакуації вмісту виникали

рецидиви. У більшості (7) з них під час пункції отри
мували прозору світло—жовту ("свіжу") жовч, що було
ознакою незавершеності патологічного процесу (збе
реження зв'язку з жовчною протокою).
На курс лікування проводили від 1 до 3 пункцій.
Об'єм одномоментно евакуйованої жовчі 15 — 200 мл.
Вивчено динаміку наповнення порожнини біломи
через 1 добу після втручання та залежність між
швидкістю наповнення і прогнозом ефективності
пункційного лікування. У 5 спостереженнях об'єм
біломи відновився повністю, у 2 — на 50% від почат
кового, у 3 — на 25%.
У 5 пацієнтів після триразового втручання частко
вий або повний результат не досягнутий, у них цей
метод лікування у подальшому не застосовували. Ще у
5 спостереженнях відзначене рецидивування, для до
сягнення позитивного результату застосований
комбінований метод склеротерапії залишкової по
рожнини біломи з використанням концентрованого
розчину бетадину та 96% етилового спирту, що забез
печило облітерацію порожнин.
В усіх пацієнтів під час пункційного лікування об
межених позаорганних білом в схему лікування
обов'язково включали промивання порожнин з за
стосуванням антимікробних та фунгіцидних препа
ратів. Цієї схеми дотримувались у подальшому під час
лікування інших видів ПОСР з використанням як
пункцій, так і дренування.
Тривалість лікування з використанням пункцій під
контролем УЗД у більшості (15) хворих становила 1
добу, за умови рецидивування та склеротерапії (у 5) —
5 — 20 діб, у середньому (6,5 ± 4,1) доби.
Повний лікувальний ефект (усунення скупчень
рідини) досягнутий у 20 (80%) пацієнтів, у 5 — досяг
ти припинення підтікання жовчі в порожнину біломи
не вдалось, у них здійснене черезшкірне дренування
під контролем УЗД.
Таке втручання застосоване у 53 пацієнтів з приво
ду біломи (з них у 5 — після неефективного пункцій
ного лікування).
Показаннями до черезшкірного дренування під
контролем УЗД були :
— наявність позаорганної біломи діаметром по
над 10 см;
— збільшення біломи за даними динамічного УЗД;
— незадовільні результати черезшкірного пунк
ційного лікування.
Під час дренування використовували різні методи.
За поверхевого розташування білом або їх великих
розмірів (діаметр понад 15 см), за наявності безпеч
ного доступу у 14 хворих дренування виконували од
номоментно, з використанням стилет—катетера або
троакарного методу. У 39 хворих застосований метод
Сельдингера, більш прецизійний, який дозволяє орі
єнтувати дренажі в необхідному положенні відносно
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зони оперативного втручання (до місця жовчовідто
ку) та розташовувати їх на заданій глибині, що є
однією з переваг контрольованого втручання.
Довжина позаорганних відмежованих білом, об
раних для черезшкірного дренування, становила 8,9
— 26 см, ширина — від 3 до 7,8 см. Об'єм одномомент
но видаленого вмісту 100 — 800 мл. У більшості (39)
спостережень це була темно—зелена мутна тягуча
рідина з слизеподібними включеннями ("стара"
жовч), тривалість існування таких білом 5 — 10 діб. У
9 спостереженнях за тривалості існування біломи 1 —
3 доби отримували світло— або насичено—жовту од
норідну рідину ("свіжа" жовч). Таким же був вміст і по
заорганних білом, дренуванню яких передувало не
ефективне пункційне лікування (у 5 хворих).
Для адекватного дренування достатньо було вико
ристання одного дренажа, оскількі, як правило, вміст
біломи був рідким.
З огляду на загрозу формування зовнішньої жовч
ної нориці, перевагу віддавали (за можливості вибо
ру) доступам через передню черевну стінку.
Діаметр дренажів особливого значення не має
(рідкий вміст), перевагу віддавали катетерам 6 — 9 F.
Більш важливим є розташування дренажів макси
мально близько до ранової поверхні, особливо за не
обхідності проведення склеротерапії.
Тривалість дренування від 10 до 65 діб, у середньо
му (32,5 ± 16,6 ) доби.
Схеми склеротерапії ідентичні таким при пунк
ційному лікуванні (з використанням етилового спир
ту та розчинів бетадину); відмінність — більші експо
зиція та частота сеансів завдяки наявності дренажу.
Черезшкірне дренування як метод радикального
лікування позаорганних білом виявився ефективним
у 44 (83,01%) з 53 пацієнтів, у 9 хворих здійснено опе
рацію (у 6 — через велику добову втрату жовчі через
дренаж, у 2 — утворилася зовнішня нориця). Наведе
мо спостереження успішного лікування позаорганної
біломи шляхом черезшкірного дренування під кон
тролем УЗД.
Хвора С., 36 років, перебувала на обстеженні та
лікуванні в клініці з 14.10.04 по 22.12.04 з діагнозом:
"аденокарцинома яєчників, T4N1M1; метастатичне
ураження печінки та великого сальника".
01.11.04 виконана операція: лівобічна трисекціо
ектомія (резекція СII—СV, СVIII сегментів), пластика та
стентування протоки правого заднього сегмента;
надпіхвова ампутація матки з яєчниками; резекція ве
ликого сальника.
Під час контрольного УЗД на 10—ту добу після
втручання по краю резекції виявлене рідинне утво
рення з неоднорідним вмістом розмірами 8,6 × 2,6 см.
З огляду на відсутність змін клінічних та лабора
торних методів дослідження, вирішено проводити
подальше спостереження за скупченням рідини.
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Проте, з 13—ї доби після втручання у хворої підви
щилась температура тіла, що супроводжувалось збіль
шенням кількості лейкоцитів до 12,6 × 109 в 1 л.
15.11.04 за даними УЗД по краю резекції зберіга
ється рідинне утворення, розміри якого збільшилися
до 11 × 9,3 см. За наявності негативної динаміки (сут
тєвого збільшення скупчення рідини) та погіршення
стану пацієнтки на тлі збільшення кількості лейко
цитів прийняте рішення про здійснення черезшкір
ного дренування з лікувальною метою.
15.11.04 виконана черезшкірна діагностична
пункція під контролем УЗД з подальшим дренуванням
позаорганного відмежованого скупчення рідини.
Протокол втручання: проведена пункція розташо
ваного по краю резекції печінки рідинного утворен
ня. Шляхом аспірації видалено 200 мл темно—зеленої
мутної жовчі з слизеподібними включеннями.
Зважаючи на тяжкий стан пацієнтки (великий об
сяг резекції, низький функціональний резерв печінки
на момент появи ускладнення), наявність клінічних
ознак запального процесу, що підтверджене даними
лабораторних досліджень, негативні результати ди
намічного УЗД (швидке збільшення патологічного во
гнища), характер отриманого аспірату (жовч, імовір
но, інфікована) та його велику кількість, прийняте
рішення про доцільність здійснення черезшкірного
дренування.
Через голку порожнина біломи дренована за Сель
дингером за допомогою катетера 9F. Дренаж орієнто
ваний та розташований по краю резекції. Порожнина
біломи багаторазово промита розчинами антисеп
тиків та метронідазолу.
По дренажу за добу протягом 10 діб виділялось до
60 — 100 мл жовчі, змінилася її консистенція та за
барвлення (світло—жовте).
Клінічні прояви позаорганної біломи зникли че
рез 3 доби після дренування, лабораторні показники
нормалізувалися за 5 діб.
За даними УЗД по краю резекції та під діафрагмою
праворуч, по ходу дренажу, скупчення рідини не вияв
лене.
По дренажу за добу виділялось у середньому до 50
мл прозорої жовчі, без помітної тенденції до змен
шення її кількості. У зв'язку з цим проведений курс
склеротерапії з застосуванням розчинів бетадину та
етилового спирту, після цього кількість жовчі, що
витікала по дренажу, зменшилась вдвічі — до 20 — 25
мл.
За даними УЗД по краю резекції відзначене рідин
не утворення розмірами 3,9 × 1,5 см з дренажем в йо
го проекції.
Пацієнтка виписана 12.12.04. у задовільному стані
з дренажем (добова втрата жовчі по дренажу перед
виписуванням 10 — 15 мл). Надані рекомендації з до
гляду за дренажем.
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Жовчовиділення, починаючи з 34—ї доби з мо
менту дренування, не відзначали.
Оглянута 22.12.04. За даними УЗД скупчення ріди
ни по краю резекції та по ходу дренажу не виявлені.
Клінічні ознаки запального процесу та патологічні
зміни лабораторних показників відсутні. Дренаж ви
далений. Тривалість дренування становила 37 діб.
Під час огляду через 7, 14 та 30 діб після видален
ня дренажу ознаки рецидиву позаорганного скупчен
ня жовчі не виявлені.
Сумарна результативність черезшкірних втручань
(пункції та дренування) як методу радикального ліку
вання позаорганної біломи становила 87,67%.
Черезшкірні втручання як метод радикального
лікування позаорганних неорганізованих або частко
во організованих гематом застосовані в 11 пацієнтів.
Перевагу віддавали черезшкірним пункціям з ог
ляду на невеликі розміри патологічних утворень —
від 2,9 до 9,5 см, у середньому (5,9 ± 2,0) см; наявність
в порожнині досить однорідного рідкого вмісту;
відсутність помітного збільшення утворень за даними
динамічного УЗД, що було ознакою припинення кро
вотечі.
Об'єм видаленого під час пункції аспірату від 10 до
90 мл, отримували гемолізовану кров з дрібними згу
стками. Повний курс лікування включав 1 — 3 пункції
залежно від характеру вмісту (рідкий чи густий).
Тривалість лікування 1 — 10 діб, у середньому (3,2
± 2,8) доби, інтервал між втручаннями 1 — 2 доби.
Позитивний результат у вигляді відсутності реци
дивування і нагноєння позаорганних гематом досяг
нутий в усіх хворих. Наводимо спостереження ре
зультативного черезшкірного пункційного лікування
позаорганного відмежованого скупчення гемолізова
ної крові під контролем УЗД.
Хвора Б., 45 років, перебувала на обстеженні та
лікуванні в клініці з 16.03.99 по 16.04.99 з діагнозом:
"гемангіома правої частки печінки".
29.03.99 виконана операція: енуклеація ге
мангіоми СVII печінки розмірами 8 × 8 × 5 см.
01.04.99 за даними УЗД в зоні оперативного втру
чання виявлене нечітко гіпоехогенне (рідинне?) утво
рення розмірами 2,9 × 2,5 см (серома? інфільтрат?).
Зважаючи на наявність в зоні операції та у
піддіафрагмальному заглибленні стаціонарних дре
нажів, відсутність підтікання по них жовчі або крові,
рекомендовано проводити динамічний моніторинг з
використанням УЗД.
На 7—му добу після операції за відсутності нега
тивної динаміки за даними УЗД, патологічних виді
лень та ускладненого перебігу післяопераційного
періоду дренажі видалені.
На 9—ту добу підвищилася температура тіла до
37,5°С, з'явився тупий невиражений біль під діафраг
мою праворуч.

На 10—ту добу за даними УЗД у правому піддіаф
рагмальному заглибленні частково у проекції СVII візу
алізується рідинне утворення розмірами 9,5 × 4,5 см.
Нами прийняте рішення про проведення діагнос
тично—лікувальної пункції патологічного вогнища.
08.04.99 здійснена черезшкірна діагностично—
лікувальна пункція позаорганної відмежованої гема
томи під контролем УЗД.
Протокол втручання: під контролем УЗД пунктова
не відмежоване рідинне утворення по краю площини
резекції, розташоване на глибині 3,9 см. Отримана гу
ста рідина насичено темно—коричневого забарвлен
ня, 70 мл з дрібними просоподібними включеннями.
Ідентифікована як гемолізована кров з дрібними згу
стками. Аспірат направлений для бактеріологічного
дослідження (мікроорганізми не виявлені). Порож
нина багаторазово промита, спалась.
Клінічні прояви захворювання зникли через 1 до
бу (нормалізувалась температура тіла, зник біль).
Через 2 доби за даними УЗД у піддіафрагмальному
заглибленні праворуч частково в проекції СVII візу
алізується рідинне утворення розмірами 2,5 × 1,5 см
(залишкова порожнина).
Через 7 діб по краю СVII візуалізується рідинне ут
ворення розмірами 6,5 × 3,5 см (рецидив кровотечі?).
Клінічними проявами та патологічними змінами
лабораторних показників зазначене ПОСР не супро
воджувалось.
15.04.99 здійснена черезшкірна діагностично—
лікувальна пункція залишкової санованої позаорган
ної відмежованої гематоми під контролем УЗД.
Протокол втручання: пунктоване відмежоване
рідинне утворення по краю площини резекції. Отри
мано прозору рідину світло—геморагічного забарв
лення об'ємом 35 мл, утворення розцінене як серома.
Порожнина з профілактичною метою неодноразово
промита, спалась.
За даними контрольного УЗД рідинні утворення
не виявлені.
16.04.99 пацієнтка виписана у задовільному стані.
Тривалість пункційного лікування 7 днів.
Пацієнтка оглянута двічі, через 7 і 30 діб після ви
писування. Ознаки рецидиву не виявлені.
При утворенні сероми після операції на печінці
черезшкірні втручання виконані у 22 пацієнтів, неза
лежно від наявності клінічних та лабораторних ознак
захворювання, з метою діагностики, профілактики
інфікування та нагноєння патологічних утворень.
Застосовували лише діагностично—лікувальні че
резшкірні пункції, що зумовлене як невеликими роз
мірами патологічних утворень — 4 — 9,3 см, у серед
ньому (6,1 ± 1,7) см, так і, прогнозовано, відсутністю
рецидивів за даними динамічного УЗД.
Втручання були, насамперед, діагностичними. Це
дозволяло уточнити вид ПОСР, евакуювати вміст, при
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припущенні про його інфікування — провести бак
теріологічні дослідження. Під час пункції, незалежно
від характеру отриманого аспірату, проводили про
мивання порожнини розчинами антибактеріальних
препаратів.
У 16 пацієнтів під час аспірації отримано прозору
рідину жовтого або світло—червоного забарвлення,
за відсутності клінічних та лабораторних ознак за
пального процесу у подальшому, навіть за незначно
го заповнення порожнини (в об'ємі до 1/2 від попе
реднього), повторні пункції не виконували. З часом, у
строки 7 — 30 діб після втручання, за даними ди
намічного УЗД, залишкові порожнини поступово рег
ресували.
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Хвора К., 40 років, перебувала на обстеженні та
лікуванні в клініці з 24.05.04 по 25.06.04 з діагнозом:
"паразитарна (ехінококова) кіста печінки".
09.06.04 виконана операція: мезогепатектомія (ре
зекція СIV — СV, СVIII сегментів печінки).
На 3—тю добу після операції відзначене підвищен
ня температури, слабість, пітливість, нудота.
За даними УЗД в зоні резекції між частками
печінки виявлене рідинне утворення лінійної форми
розмірами 4,6 × 1,3 см. У вільній черевній порожнині,
в основному у порожнині малого таза міститься неве
лика кількість рідини. Селезінка збільшена до 15,3 ×
4,6 см, (до операції — 10,3 × 3,6 см). За даними клініч
ного дослідження, результатами біохімічних дослід

ПОСР

Діагностична пункція + БД

Білома

АП

Гематома

ІСР

ЛП + СТ
ДУЗД

ІСР

АП

Д +СТ

Рецидив

Серома

ЛП

ЗЖН

Консервативна терапія

Операція
Алгоритм лікування ПОСР.
БД — бактеріологічне дослідження; ЛП + СТ — лікувальна пункція і склеротерапія; Д + СТ — дренування і склеротерапія;
ДУЗД — динамічне УЗД; ЗЖН — зовнішня жовчна нориця; АП — асептичний перебіг; ІСР — інфіковане скупчення рідини.

У 6 пацієнтів при припущенні про інфікування
вмісту (мутна, непрозора рідина, з слизоподібними
включеннями, ехогенним осадом, у 2 з них за даними
бактеріологічних досліджень виявлені мікроорганіз
ми) або наявності клінічних проявів (підвищення
температури тіла) чи збільшенні кількості лейко
цитів, пункції виконували двічі з метою профілакти
ки нагноєння. Інтервал між втручаннями 2 — 3 доби.
Позитивний результат у вигляді відсутності реци
дивування та, що більш важливо, нагноєння позаор
ганних серозно—геморагічних відмежованих скуп
чень рідини досягнутий у 22 хворих.
Наводимо спостереження застосування через
шкірної пункції під контролем УЗД з приводу позаор
ганної сероми.

жень та УЗД діагностований синдром печінкової не
достатності після резекції органа, призначене відпо
відне лікування.
15.06.04 за даними лабораторних досліджень кро
ві, поряд з підвищенням активності трансаміназ, ви
явлене суттєве збільшення кількості лейкоцитів (до
15,4 × 109 в 1 л).
16.06.04 під час проведення УЗД встановлене
збільшення рідинного утворення до 6,6 × 4,4 см, його
вміст неоднорідний. У вільній черевній порожнині, в
основному в порожнині малого таза — невелика кіль
кість рідини. Селезінка збільшена до 15,9 × 4,6 см.
Зважаючи на наявність клінічних проявів, пато
логічних змін лабораторних показників та негативну
динаміку УЗД, прийняте рішення про необхідність
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проведення діагностично— лікувальної пункції пато
логічного вогнища.
17.06.04 здійснено черезшкірну діагностично—
лікувальну пункцію позаорганної відмежованої серо
ми під контролем УЗД.
Протокол втручання: пункція через паренхіму СIII
сегмента відмежованого рідинного утворення по
краю площини резекції, розташованого на глибині
4,6 см, між частками печінки. Видалено 24 мл світло—
червоної прозорої рідини (за даними бактеріо
логічного дослідження мікроорганізми не виявлені).
Ідентифіковане як серозно—геморагічне відмежова
не скупчення рідини. Порожнина промита, спалась.
На підставі аналізу результатів втручання зробле
ний висновок, про відсутність зв'язку цього усклад
нення з існуючими клінічними проявами та змінами
лабораторних показників.
Стан пацієнтки на тлі проведеної системної те
рапії поступово покращився, зменшилася кількість
лейкоцитів та активність трансаміназ, відзначено по
зитивну динаміку УЗД.
За даними УЗД в зоні резекції між частками
міститься рідинне утворення подовженої форми
розмірами 5,1 × 1,6 см (залишкова порожнина). У
вільній черевній порожнині рідина не виявлена. Се
лезінка збільшена до 13,9 × 3,6 см.
25.06.04 пацієнтка виписана у задовільному стані.
Оглянута через 21 та 40 діб після виписування.
Скарг немає. За даними УЗД скупчення рідини в зоні
резекції не виявлені.
Черезшкірне втручання під контролем УЗД як ме
тод радикального лікування усіх видів ПОСР після
оперативних втручань на печінці виявилося ефектив
ним у 98 (92,5%) пацієнтів.
На підставі аналізу результатів лікування ПОСР як
ускладнень оперативних втручань на печінці запро
понований для практичного використання лікуваль
ний алгоритм (схема).
Отже, результати, отримані під час лікування
післяопераційних ПОСР, свідчать, що застосування
черезшкірних втручань під контролем УЗД високое
фективне і дозволяє у 92,5% спостережень не викори
стовувати повторні відкриті оперативні втручання.
Це сприяє зменшенню тривалості післяопераційного
періоду та летальності. Застосування малотравматич
них втручань є економічно доцільним і суттєво впли
ває на якість життя пацієнтів у віддалені строки.
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ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ РАЗЛИТОМ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ
ПЕРИТОНИТЕ
М. М. Сулейманов, А. Г. Аллахвердиев
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Республика Азербайджан

IMMUNE DISORDERS IN EXTENDED PERITONITIS IN MILITARY SERVICE
PERSONS
М. М. Suleymanov, А. G. Аllakhverdiyev

РЕФЕРАТ
Изучена динамика изменений показателей иммунного гомео
стаза при огнестрельном перитоните у 45 военнослужащих.
Возраст больных в среднем 27,6 года. Прогрессивное уменьше
ние количества Т—лимфоцитов, нарушение соотношения суб
классов Т—лимфоцитов индукторов/хелперов (ИХ) и супрес
соров/киллеров (СК), а также малодифференцированных
предшественников Т—лимфоцитов и пре—Т—супрессоров/
киллеров являются прогностически неблагоприятными при
знаками возникновения разлитого перитонита.
Ключевые слова: огнестрельный перитонит; клеточный имму
нитет.
SUMMARY
The dynamics of changes of the immune homeostasis indices in a
gun—shot peritonitis in 45 military service persons was studied.
The patients were 27.6 years old at average. Progressive reduction
of T—lymphocytes quantity, the ratio disorder in T—lymphocytes
inductors/helpers and suppressors/killers subclasses as well as
poorly differentiated precursors of T—lymphocytes and pre—T—
supressors/killers constitute prognostically unfavourable signs.
Кey words: gun—shot peritonitis; cellular immunity.

Н

есмотря на совершенствование методов диа
гностики и лечения острых заболеваний органов
брюшной полости и травмы живота, летальность при
перитоните составляет от 2 до 70% [1]. Столь большие
различия показателей летальности при перитоните
травматического и раневого происхождения обус
ловлены рядом факторов, среди которых особое зна
чение имеют длительность периода от момента трав
мы (ранения) до оперативного вмешательства, свое
временность диагностики, а также методы лечения и
возраст больных. Существует мнение, что значитель
ные различия показателей летальности свидетельст
вуют не столько об уровне оказания хирургической
помощи в отдельных стационарах, сколько о разных
подходах к пониманию патогенетических механиз
мов перитонита и роли отдельных из них в его фор
мировании [2, 3].
Неудовлетворительные результаты лечения пери
тонита травматического или раневого происхожде
ния побуждают исследователей все больше внимания
уделять иммунобиологической реактивности орга
низма и способам повышения его резистентности к
инфекции. Клинический опыт свидетельствует, что
при адекватном состоянии естественных факторов
антимикробной защиты своевременное выполнение
операции обеспечивает выздоровление больного.
Однако при снижении реактивности организма или
извращении иммунного ответа повышается вероят
ность генерализации воспалительного процесса в
брюшной полости, возникновения септических ос
ложнений и смерти больного [4, 5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения динамики изменений показателей
иммунного гомеостаза при огнестрельном разлитом
перитоните обследованы 45 больных в возрасте в
среднем 27,6 года. Из них оперированы по поводу пе
ритонита в реактивной стадии — 6 (13,3%), токсичес
кой — 31 (68,9%), терминальной — 8 (17,8%). Повтор
ная лапаротомия, предпринятая преимущественно в
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связи с прогрессированием перитонита, выполнена у
9 (20,0%) больных, из них 6 умерли.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При разлитом перитоните в зависимости от ста
дии воспалительного процесса в брюшной полости
выявлены характерные изменения показателей им
мунного гомеостаза (табл. 1). Так, при перитоните в
реактивной стадии увеличивалось количество цирку
лирующих "безосадочных", "ранних", "стабильных",
"тотальных" Е—РОК.
В токсической стадии значительно уменьшалось
общее количество Т—лимфоцитов, "безосадочных",
"ранних" и "стабильных" Е—РОК, увеличивалось от
носительное количество "восстановленных" и "ауто
логичных" розеток, наблюдали продукцию антител.
В терминальной стадии количество циркулирую
щих Т—лимфоцитов, обладающих различными ха
рактеристиками Е—рецептора, значительно увеличе
но на фоне низкого уровня иммуноглобулинов. Опе
ративное вмешательство, предпринятое по поводу
разлитого перитонита, способствовало уменьшению

количества Т—лимфоцитов, независимо от стадии
гнойного процесса в брюшной полости. В дальней
шем, при благоприятном течении послеоперацион
ного периода показатели иммунитета восстанавлива
лись.
У больных при прогрессирующем ухудшении со
стояния после операции количество Т—лимфоцитов
не восстанавливалось. Аналогично динамике измене
ния показателей Е—РОК изменялись показатели "ран
них" и "стабильных" розеток. У больных, которым
произведена релапаротомия, динамика изменений
показателей иммунитета до операции была анало
гична таковой у больных при перитоните в токсичес
кой стадии (табл. 2).
После повторной операции количество Т—лим
фоцитов и их субклассов значительно уменьшалось.
При этом динамика изменения показателей Т— сис
темы иммунитета коррелировала с характером тече
ния послеоперационного периода. Так, при его бла
гоприятном течении отмечено восстановление пока
зателей Т—системы иммунитета и, наоборот, при не
благоприятном течении патологического процесса в

Таблица 1 . Показатели иммунитета у больных при различных стадиях разлитого перитонита
Показатель

бЕ – РОК, %
рЕ – РОК, %
Е–РОК, %
с Е– РОК, %
в Е – РОК
ау– РОК, %
М – РОК, %
ЕАС– РОК, %
IgM, г/л
IgG, г/л
IgA, г/л

в норме

2,20±0,17
24,7±0,5
50,6±0,9
2,60±0,26
21,9±0,4
0,94±0,13
12,3±0,1
29,66±0,4
1,13±0,04
11,52±0,03
1,82±0,02

Величина показателя (x ± m)
при перитоните в стадии
реактивной
токсической

21,5±1,1*
32,3±0,9*
79,2±1,17*
23,5±0,9*
33,84±1,4*
17,5±1,0*
16,8±1,9*
40,3±1,9*
1,12±0,02
11,36±0,02
1,26±0,02

0,56±0,06*
12,3±0,6*
26,7±0,6*
18,1±1,2*
37,0±1,5*
13,3±0,66*
12,4±0,4*
32,8±0,6
0,95±0,04*
9,63±0,03*
1,49±0,04

терминальной

0
39,2±1,1*
69,3±1,1*
31,9±0,3*
13,1±0,9*
39,3±0,1*
6,2±0,3*
13,6±0,9*
1,03±0,02
9,96±0,03*
1,31±0,06

Примечание. * – различия показателей достоверны по сравнению с таковыми в норме (Р < 0,05). То же в табл. 2.

Таблица 2. Показатели клеточного иммунитета у больных при разлитом перитоните
до и после релапаротомии при различном характере течения послеоперационного периода

Показатель

бЕ – РОК, %
рЕ – РОК, %
вЕ – РОК, %
а – РОК, %
сЕ – РОК, %
тЕ – РОК, %
ИХ: СК
С:А

в норме

2,20±0,17
24,7±0,5
21,9 ±0,4
0,94± 0,13
2,60±0,26
50,6±0,9
1,13±0,06
2,71±0,09

Величина показателя ( (x ± m)
при благоприятном
течении
до операции
послеоперационного
периода

0,46±0,09
11,1±0,9
31,3±0,2
13,6±0,4
18,9±0,6
31,3±1,1
0,34±0,03
1,46±0,01

0,93±0,06
17,8±1,1
29,3±0,9
7,31±0,90
12,3±0,9
46,9±0,9*
0,61±0,09
1,71±0,07

при неблагоприятном
течении
послеоперационного
периода

0
11,1±0,6
39,6±0,4
13,2±0,9
3,4±0,6*
26,2±1,3
0,26±0,06
0,23±0,09
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брюшной полости нормализацию этих показателей
не наблюдали.
Таким образом, у больных при разлитом перито
ните динамика изменений показателей иммунитета
имеет фазовый характер, который, в свою очередь,
определяется степенью тяжести воспаления брюши
ны. При этом динамика изменений показателей кле
точного и гуморального звеньев иммунной системы
коррелирует с исходом воспалительного процесса в
брюшной полости.
Наиболее информативными были изменения ко
личества Т—лимфоцитов и их субклассов, идентифи
цированных с помощью "тотальных", "ранних", "ста
бильных", "восстановленных", "аутологичных" и "бе
зосадочных" розеток. В реактивной стадии разлитого
перитонита наблюдали активацию клеточного звена
иммунитета в основном вследствие гиперфункции
Т—лимфоцитов ИХ, а также увеличение поступления
в циркуляцию малодифференцированных клеток —
предшественников Т—лимфоцитов. Уменьшение ко
личества Т—лимфоцитов в токсической стадии пери
тонита происходит в основном за счет субклассов Т—
лимфоцитов, функционирующих в реактивной ста
дии заболевания. Количество Т—лимфоцитов СК и их
предшественников в этой стадии воспалительного
процесса в брюшной полости увеличено, что свиде
тельствует о формировании иммунодефицитного со
стояния, в основе которого лежит нарушение соотно
шения основных субклассов Т—лимфоцитов в сторо
ну преобладания Т—лимфоцитов СК, что обусловли
вает ингибицию продукции антител [6]. В терминаль
ной стадии перитонита количество Т—лимфоцитов и
их субклассов значительно увеличено, преобладают
Т—лимфоциты ИХ, однако уровень иммуноглобули
нов снижен, что свидетельствует об угнетении гумо
рального звена иммунитета. О неадекватности им
мунной реакции свидетельствует также отсутствие в
циркуляции активных Т—лимфоцитов. Подобные из
менения следует, вероятно, трактовать как дефект в
механизме регуляции циркуляции и дифференци
ровки Т—лимфоцитов, обусловленный недостаточ
ностью функции гипофизарно—адреналовой систе
мы, и отсутствие контроля Т—супрессорами образо
вания антител во взаимодействии с макрофагами.
Увеличение количества циркулирующих Т—лимфо
цитов, возможно, обусловлено "предсмертной моби
лизацией" всех резервов иммунитета, что подтверж
дается данными патологоанатомических исследова
ний о полном опустошении лимфоидных органов у
умерших от генерализованных форм хирургической
инфекции [7].
Можно предположить, что избирательная актива
ция супрессоров в токсической стадии перитонита
может быть следствием предшествовавшей гиперак
тивации иммунной системы, выполняющей в данной
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ситуации физиологическую роль своеобразного ох
ранительного торможения в системе иммунитета. В
отсутствие регулирующего влияния супрессоров быс
тро истощаются резервы плазмоцитов, образующих
антитела, и, вследствие этого, происходит фатальное
прогрессирование патологического процесса в
брюшной полости.
В целом, характер функционирования иммунной
системы у больных при перитоните можно предста
вить следующим образом. Основную, роль в гумо
ральном иммунитете играет соотношение функции
Т—лимфоцитов хелперов и супрессоров. Показаны
изменения количества и соотношения Т—лимфоци
тов ИХ и СK, а также малодифференцированных
предшественников Т—лифоцитов "С" и относительно
более дифференцированных пре—Т—лимфоцитов
"А", в основном предшественников СК. При этом об
ращает на себя внимание увеличение коэффициента
ИХ:СК в реактивной и особенно терминальной стади
ях и уменьшение — в токсической стадии перитони
та. Значительные изменения содержания основных
компонентов системы иммунитета свидетельствуют о
глубоком нарушении регуляции процессов рецирку
ляции и дифференцировки лимфоидных клеток.
На этом фоне соотношение предшественников
малодифференцированных и более дифференциро
ванных пре—Т—лимфоцитов (С:А) постепенно
уменьшается в терминальной стадии перитонита.
Следует указать, что, несмотря на высокий уровень
"аутологичных" Е—РОК, количество "восстановлен
ных" Е—РОК в терминальной стадии уменьшено. При
этом нарушаются конечные этапы дифференциров
ки Т—супрессоров. Возможно также, что увеличение
количества "аутологичных" Е—РОК, представляющих
гетерогенный субкласс предшественников Т—лимфо
цитов, в этот период происходит за счет пре—Т—ИХ
[8].
Таким образом, изменения показателей иммуни
тета при разлитом перитоните у больных отражают
динамику патологических изменений брюшины. Так,
в реактивной стадии наблюдают "гиперактивацию"
иммунной системы, в токсической — иммунодефи
цитное состояние, основу которого составляет повы
шенная активность Т—супрессоров, в терминальной
— вновь происходит патологическая "активация" сис
темы иммунитета.
Инверсия величин соотношения ИХ:СК и С:А у
больных при разлитом перитоните свидетельствует о
глубоком дисбалансе основных компонентов систе
мы иммунитета и, как следствие этого, прогрессиро
вании гнойного процесса в брюшной полости. Зна
чительное увеличение коэффициента ИХ:СК харак
терно для терминальной фазы разлитого перитонита.
При выполнении оперативного вмешательства (в
том числе релапаротомии) у больных по поводу раз
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литого перитонита наиболее информативными кри
териями прогноза исхода лечения (табл. 2) является
общее количество Т—лимфоцитов и соотношение
основных функциональных субклассов ИХ:СК, содер
жание которых в раннем послеоперационном перио
де, независимо от исходного уровня, уменьшалось, а
затем постепенно восстанавливалось — при благо
приятном течении заболевания или не восстанавли
валось — при неблагоприятном исходе разлитого пе
ритонита. Лимфопения, в том числе уменьшение ко
личества Т—лимфоцитов, относится к числу наибо
лее закономерных реакций, наблюдаемых в организ
ме при стрессе и опосредованных через гипофизар
но—адреналовую систему.
При изучении механизма лимфопении установле
но, что ее обусловливают в основном глюкокортико
иды, под влиянием которых уменьшается поступле
ние Т— и В—лимфоцитов в кровоток в связи с нару
шением их циркуляции и накоплением в лимфоид
ных органах [9]. С другой стороны, при стрессе, вы
званном различными раздражителями, увеличивает
ся миграция клеток из тимуса и селезенки. По—види
мому, содержание показателей иммунитета в перифе
рической крови в раннем послеоперационном пери
оде определяется соотношением двух противополож
но направленных процессов: усиленной миграцией
лимфоидных клеток из периферической крови в
лимфатические узлы и увеличением количества кле
ток, поступающих в кровь из селезенки и тимуса. У
больных при благоприятном течении послеопераци
онного периода эти процессы сбалансированы. Так,
кратковременное уменьшение количества Т—лимфо
цитов в 1—е сутки после операции быстро компенси
руется, к 3—м суткам оно восстанавливается. У боль
ных при неблагоприятном течении послеоперацион
ного периода это не наблюдают из—за отсутствия по
полнения циркулирующего пула Т—лимфоцитов из
тимуса и селезенки.
В пользу этого предположения свидетельствует и
то, что неблагоприятное соотношение процесса миг
рации лимфоидных клеток из периферической кро
ви в лимфатические узлы и обратно — из селезенки и
тимуса более выражено у больных, подвергшихся до
операции стрессовому воздействию, что способство
вало истощению пула Т—лимфоцитов в тимусе и се
лезенке и обусловило дефицит компенсаторных ре
зервов после дополнительной травмы. Уменьшение
соотношения основных функциональных субклассов
Т—лимфоцитов ИХ:СК является признаком вторич
ного иммунодефицитного состояния, обусловливаю
щего дефицит продукции антител и, как следствие
этого, повышение риска возникновения гнойных хи
рургических осложнений [6]. Инверсия величины со

отношения ИХ: СК может иметь множество причин и
механизмов, ведущую роль среди которых при пери
тоните играет общая адаптационная реакция орга
низма на стрессовое воздействие патологического
процесса в брюшной полости, операцию и инфек
цию [10].
Соотношения ИХ:СК во всех наблюдениях разли
того перитонита коррелировало с выраженностью
клинических симптомов, причем, изменения соотно
шения определяли динамику патологического про
цесса. Таким образом, воспалительные процессы в
брюшной полости сопровождаются изменениями
как общего количества Т—лимфоцитов, так и соотно
шения их субклассов. В свою очередь, изменения по
казателей клеточного иммунитета определяют харак
тер и стадию течения разлитого перитонита. Про
грессирующее уменьшение количества Т—лимфоци
тов, инверсия соотношения субклассов Т—лимфоци
тов ИХ и СК, а также малодифференцированных
предшественников Т—лимфоцитов и пре—Т—СК яв
ляются прогностически неблагоприятными призна
ками, свидетельствующими о формировании имму
нодефицитного состояния, которое является основ
ной причиной возникновения гнойного процесса в
брюшной полости. При значительном увеличении
количества ИХ на фоне уменьшения количества СК
диагностируют терминальную фазу патологического
процесса в брюшной полости.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК 616.366—002—089.819

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОГО ПОРТА
А. Ю. Иоффе, Р. Н. Абу Шамсия, А. В. Васильев, Т. В. Тарасюк
Кафедра хирургии № 1 (зав. — член—кор. АМН Украины проф. М. П. Захараш)
Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца МЗ Украины, г. Киев

FIRST EXPERIENCE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY PERFORMANCE,
USING ONE PORT
А. Yu. Joffe, R. N. Аbu Shamsiya, А. V. Vasilyev, Т. V.Таrasyuk

Развитие лапароскопических технологий в совре
менной хирургии, а также повышение требований
пациентов к косметическому эффекту выполняемых
оперативных вмешательств обусловили создание но
вого направления — "хирургии одного порта" (single
port access — SPA). Применяют различные названия
данного метода: SILS (single incision laparoscopic sur
gery), OPUS (one port umbilical surgery), LESSS (laparo
scopic & endoscopic single site surgery), SPLS (single
port laparoscopic surgery). Впервые информация о вы
полнении аппендэктомии и холецистэктомии с ис
пользованием технологии SPA представлена в 1991г.
M. Pelosi (США).
Хирургия одного порта имеет ряд преимуществ:
наиболее щадящая, обеспечивает выраженный кос
метический эффект, все инструменты устанавливают
через один доступ в области пупка, что уменьшает
операционную травму, позволяет улучшить визуали
зацию операционного поля по сравнению с таковой
при использовании транслюминального доступа,
меньший риск возникновения раневой инфекции,
меньшая продолжительность послеоперационной
реабилитации. Технология SPA предполагает исполь
зование эндоскопических инструментов и оптичес
ких систем, отличающихся рядом особенностей (уд
линенный лапароскоп, удлиненные и изгибаемые ра
бочие инструменты).
В мировой хирургии сегодня происходит накоп
ление опыта выполнения SPA—операций. С исполь
зованием этой технологии осуществлены холецис
тэктомия, аппендэктомия, нефрэктомия, адреналэк
томия, герниопластика, резекция толстой кишки, ре
зекция печени, различные гинекологические опера
ции, бариатрические операции (бандажирование же
лудка, уменьшающая резекция желудка).

Впервые в Украине на клинической базе кафедры
хирургии № 1 Национального медицинского универ
ситета имени А. А. Богомольца выполнена лапароско
пическая холецистэктомия с использованием одного
порта. Операция произведена в рамках мастер—клас
са "Однопортовая лапароскопия" проф. А. Ю. Иоффе
совместно с Главным хирургом Федерального госу
дарственного учреждения "Лечебно—реабилитаци
онный центр" заведующим кафедрой хирургии и он
кологии факультета повышения квалификации меди
цинских работников Российского университета

Устройство доступа для трансумбиликальной лапароскопии
X,CONE фирмы Karl Storz (Германия).
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Дружбы Народов проф. В. Н. Егиевым. В работе мас
тер—класса приняли участие хирурги из большинст
ва ведущих хирургических клиник г. Киева и Украи
ны.
Операция выполнена с применением специаль
ных инструментов фирмы Karl Storz (Германия).
Впервые использовано многоразовое устройство до
ступа для трансумбиликальной лапароскопии X—
CONE (см. рисунок), а также лапароскоп диаметром 5
мм со скошенной на 30° оптикой, набор изогнутых
инструментов, ультразвуковой скальпель Ultracision
(фирмы Ethicon), одноразовый клиппатор (5 мм). Ус
тройство X—CONE обеспечивает максимальную мо
бильность инструментов при минимальном диамет
ре доступа, стабильное размещение оптики и опти
мальный угол обзора операционного поля, характе
ризуется простотой установки и надежностью фикса
ции в тканях.

В клинике операция лапароскопической холецис
тэктомии с использованием одного порта по поводу
желчнокаменной болезни выполнена у 5 больных.
Все пациенты выписаны в удовлетворительном со
стоянии.
Лапароскопическая хирургия одного доступа яв
ляется этапом развития современной миниинвазив
ной хирургии, предусматривающим уменьшение тя
жести операционной травмы, продолжительности
периода послеоперационной реабилитации, а также
достижение косметического эффекта при выполне
нии хирургических вмешательств. Считаем возмож
ным, при наличии соответствующего технического
оснащения, высокой квалификации бригады хирур
гов внедрение SPA—операций в хирургическую прак
тику.

УДК 616.34—007.272—089

НЕПРОХІДНІСТЬ КИШЕЧНИКУ, СПРИЧИНЕНА ЖОВЧНИМ
КОНКРЕМЕНТОМ
Д. С. Мялковський, А. М. Сивак, М. Ю. Крєстянов
Ірпінська міська клінічна лікарня, м. Ірпінь, Київська область

ILEUS, CAUSED BY BILIARY CALCULUS
D. S. Мyalkovskiy, А. М. Sivak, М. Yu. Кrestyanov

Обтураційну непрохідність кишечнику, спричине
ну жовчним конкрементом, виявляють рідко, вона
складна щодо доопераційного з'ясування генезу, су
проводжується високою летальністю — від 8 до 30%
(за даними О. О. Шалімова і співавторів, 1993).
Виникнення цієї патології можливе за умови по
переднього утворення біліодигестивної нориці на тлі
жовчнокам'яної хвороби. Конкремент, що мігрував з
жовчного міхура в кишечник, внаслідок поступового
нашарування хімусу збільшується і з часом спричи
няє його обтурацію.
Вперше такий вид непрохідності кишечнику опи
сав Monnod у 1827 р., першу успішну операцію вико
нали Anderson і Smith у 1887 р. Проте, синдром назва
ний ім'ям французького хірурга Бувере (Bouveret). В
класичному варіанті синдром Бувере — це пілородуо
денальна непрохідність, зумовлена обтурацією
жовчним конкрементом [1 — 4], хоча дистальніша не
прохідність має таку саму назву.
В діагностиці описаний рентгенологічний синд
ром, названий "тріада Риглера": аеробілія, наявність
ознак непрохідності кишки, тіні конкремента. Ультра
звукове дослідження через "загазованість" кишечнику

малоінформативне. Проте, іноді можна виявити
симптом "зниклого конкремента", коли в жовчному
міхурі не знаходять камінь, який був зафіксований
під час попереднього обстеження. Ще рідше конкре
мент візуалізується в просвіті кишечнику з чіткою
"акустичною доріжкою".
Наводимо клінічне спостереження гострої обтура
ційної непрохідності тонкої кишки, спричиненої
жовчним конкрементом.
Хворий Г., 63 років, доставлений в приймальне
відділення зі скаргами на постійний розпираючий
біль по всьому животу, нудоту, блювання. Три доби то
му з'явився переймоподібний біль в животі, згодом
приєдналися нудота, блювання. В останню добу біль
був постійним. Випорожнення не було 4 доби, гази не
відходять 2 доби. Півроку тому було гостре порушен
ня кровообігу головного мозку за ішемічним типом з
стовбуровими розладами. У пацієнта діагностовані
дисциркуляторна енцефалопатія ІІ ступеня, гіперто
нічна хвороба ІІІ стадії, ішемічна хвороба серця, ате
росклеротичний кардіосклероз.
Стан хворого тяжкий, свідомість порушена, очні
яблука запалі, обличчя амімічне, язик сухий, обкладе
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ний коричневим нашаруванням. Статура правильна,
середнього живлення. Шкіра землистого відтінку, су
ха, тургор знижений. В легенях везикулярне дихання,
частота дихання 20 — 22 за 1 хв. Тони серця ослаб
лені, ритмічні, пульс 100 за 1 хв, АТ 16,0/9,3 кПа
(120/70 мм рт. ст.). Живіт здутий, симетричний, не бе
ре участі в диханні. При пальпації м'який, болючий в
усіх відділах. Симптоми подразнення очеревини сла
бопозитивні. При перкусії — виражений тимпаніт ки
шечнику. При аускультації кишкові шуми відсутні, по
зитивний симптом "падаючої краплі", визначається
шум плескоту. За даними пальцевого дослідження
прямої кишки: тонус сфінктера відхідника збереже
ний, ампула порожня, на висоту пальця патологія не
виявлена, залишки калу на рукавичці коричневого за
барвлення. Аналіз крові: ер. 4,5 × 1012 в 1 л, гемоглобін
148 г/л, л. 6,2 × 109 в 1 л, п. 0,01, сегм. 0,60, еоз. 0,02,
лімф. 0,36, мон. 0,01. Реакція сечі лужна, білок 0,198
г/л, еритроцитів 2 — 5, лейкоцитів 5 — 8 у полі зору.
За даними оглядової рентгенографії органів черевної
порожнини значно роздуті петлі тонкої кишки, чаші
Клойбера. Ознаки аеробілії не виявлені, конкремент
не візуалізований. ЕКГ: блокада передньоверхньої
гілки лівої ніжки передсердно—шлуночкового пучка,
перевантаження правого передсердя, гіпертрофія
лівого шлуночка з його системним перевантаженням.
Хворий з діагнозом: гостра непрохідність кишеч
нику госпіталізований до хірургічного відділення.
Проведена передопераційна підготовка протягом 2
год.
Під ендотрахеальним наркозом (ЕТН) здійснена
середня серединна лапаротомія. В черевній порож
нині міститься близько 100 мл каламутного серозно
го ексудату. Петлі тонкої кишки значно роздуті, стінка
стоншена, місцями в ній видні крововиливи. Під час
ревізії на відстані 80 см від ілеоцекального клапана
роздута кишка стає різко спалою. В цій ділянці в
просвіті кишки пальпується конкремент овальної
форми розмірами 5 × 3 см. Стінка кишки в місці обту
рації некротизована. Відзначене просочення прилег
лої ділянки брижі вмістом кишечнику, що поши
рюється до її кореня. Аналізуючи виявлені знахідки,
припущено наявність біліодигестивної нориці, лапа
ротомна рана розширена в проксимальному напрям
ку. Під час подальшої ревізії встановлено, що
жовчний міхур розмірами 2,5 × 1,5 см щільно зроще
ний з верхньою частиною дванадцятипалої кишки
(ДПК), ближче до переходу в низхідну частину. Нори
цю роз'єднано, виконано холецистектомію від дна,
отвір у ДПК зашитий шляхом накладання дворядного
шва у поперечному напрямку. Виконано резекцію не
кротизованої петлі клубової кишки, а також 40 см
проксимальної та 20 см — дистальної ділянок разом з
просоченою хімусом брижею. Зважаючи на тяжкість
стану хворого, наявність значно роздутих, стонше
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них, з ділянками крововиливів петель тонкої кишки,
порушення цілісності брижового краю та інфільт
рацію брижі інфікованим вмістом кишечнику, припу
скали високий ризик виникнення неспроможності
швів анастомозу. З цієї причини обрано тактику "sec
ond look". Обидва кінці кишки перев'язані та занурені
кисетними швами без відновлення безперервності
кишечнику. Здійснено назоінтестинальну інтубацію
за допомогою зонда Еббота, санацію черевної порож
нини 2 л 0,02% розчину хлоргексидину, встановлені
дренажі в порожнину малого таза та до місця зашитої
ДПК, лапаротомна рана зашита.
Самостійне дихання у хворого відновилося через
1 добу після операції, артеріальний тиск підтримува
ли шляхом використання вазопресорів ще протягом
2 діб. Після компенсації стану (через 3 доби після пер
шого оперативного втручання) виконано релапаро
томію під ЕТН. Шви, накладені на ДПК, спроможні, ек
судат та будь—які патологічні зміни не виявлені. На
кладений анастомоз між "заглушеними" кінцями клу
бової кишки бік у бік з використанням дворядного
шва. Дренаж від ДПК видалений, в порожнині малого
таза — залишений. Рана пошарово зашита. Після опе
рації виникла гнійна пневмонія. Проводили санацію
бронхіального дерева за допомогою бронхоскопії. У
хворого після гострого порушення кровообігу голо
вного мозку був порушений кашльовий рефлекс, що
ускладнило самостійну евакуацію ексудату з бронхів.
Через 1 добу після другої операції відновилося са
мостійне дихання, АТ становив 14,7/9,3 кПа (110/70
мм рт. ст.) без застосування вазопресорів. Раптово ви
никли синюшність обличчя, набухання вен шиї, за
дишка. Реанімаційні заходи виявилися неефективни
ми, наступила смерть. Під час патологоанатомічного
дослідження виявлено тромбоемболію легеневого
стовбура.
Наведене спостереження демонструє вкрай
рідкісний вид ускладнення жовчнокам'яної хвороби
— синдром Бувере і підкреслює високу летальність за
цієї патології. Через малу кількість спостережень
складно провести об'єктивну ретроспективну оцінку
обраної тактики лікування. Можливо, правильніше
було б завершити першу операцію відновленням без
перервності кишечнику, не наражаючи хворого на
повторну операційну травму, або виконати резекцію
некротизованої ділянки кишки з ураженою брижею
та сформувати анастомоз без роз'єднання холецисто
дуоденальної нориці, значно скоротивши у такий
спосіб тривалість операції. Усунути біліодигестивну
норицю можна було б пізніше, у плановому порядку.
Таким чином, питання, чи була тромбоемболія ле
геневої артерії, що спричинила смерть хворого (не
зважаючи на проведення адекватної профілактики),
наслідком невірно обраної тактики лікування чи фа
тальним збігом обставин, залишається без відповіді.
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Необхідне більш глибоке вивчення патогенезу синд
рому Бувере для з'ясування причин вищої летальності
(в порівнянні з такою за інших видів непрохідності
кишечнику).
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ УСПІШНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРОГО З ПРИВОДУ
ТОТАЛЬНОГО ТРОМБОЗУ МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ СУДИН ТОНКОГО
КИШЕЧНИКУ
М. Г. Компанієць, В. А. Мороз, Ю. І. Бєлік
Відділкова лікарня станції Нижньодніпровськ — вузол Придніпровської залізниці, м. Дніпропетровськ

OBSERVATION OF SUCCESSFUL TREATMENT OF PATIENT FOR ТОТАL
MESENTERIAL THROMBOSIS OF SMALL INTESTINE
М. G. Коmpaniets, V. А. Моroz, Yu. І. Belik

Гостра мезентеріальна ішемія (ГМІ), незважаючи
на досягнення медицини в останні десятиліття, є
однією з найскладніших проблем [1]. Летальність при
цьому захворюванні становить 85 — 100% [2]. Спрос
товуючи вислів Cokkins, який характеризував ГМІ так:
діагноз неможливий, прогноз безнадійний, лікування
марне [1, 3, 4], наводимо власне спостереження
успішного лікування ГМІ тонкого кишечнику.
Хворий Д., 58 років, госпіталізований в хірургічне
відділення лікарні 03.07.08 зі скаргами на виражений
біль в животі, сухість у роті, нудоту, блювання, здуття
живота. Напередодні з'явився інтенсивний біль в жи
воті, відзначене послаблення випорожнень, прита
манне ГМІ [3] — рідке часте, близько 4 разів. Вранці
ще раз було рідке випорожнення, у подальшому випо
рожнення, відходження газів не було. За даними ульт
развукового дослідження (УЗД) ознаки перитоніту,
петлі кишечнику значно розширені. При рентгено
скопії та рентгенографії черевної порожнини вияв
лені ознаки непрохідності кишечнику. В анамнезі
відомості про перенесені вірусний гепатит у 1955 р.,
пневмонію — у 1990 р. Шкідливі звички: паління — 40
сигарет на день, зловживання спиртними напоями.
Стан хворого дуже тяжкий. Свідомість збережена.
Шкіра чиста, бліда. За даними аускультації в нижніх
відділах легень дихання послаблене. Частота дихання
24 за 1 хв. Задишка змішаного генезу. Тони серця при
глушені, ритм правильний. Частота скорочень серця
100 за 1 хв. На ЕКГ ритм синусовий. Електрична вісь
серця і позиція — напівгоризонтальні. Виражені ди

фузні зміни міокарда. Язик сухий, значно обкладений
коричневим нашаруванням. Живіт напружений, зду
тий, перистальтика не визначається. Позитивний
симптом Щоткіна — Блюмберга в усіх відділах живо
та. При ректальному дослідженні рідкий кал звичай
ного забарвлення, ампула прямої кишки вільна. Ви
порожнення вранці рідкі. Сечовиділення не поруше
не.
Передопераційний діагноз: клінічні ознаки пери
тоніту і паретичної непрохідності кишечнику. Пока
зане оперативне втручання. В сучасних умовах ос
новним методом лікування є оперативний. Консерва
тивні засоби (антикоагулянти, фібринолітичні пре
парати), хоча іноді і можуть врятувати життя хворих з
ГМІ, проте, в більшості ситуацій неефективні. Консер
вативні методи лікування слід вважати лише як до
поміжні і застосовувати переважно після операції [3].
На підставі даних опитування, огляду, додаткових ме
тодів дослідження припущено наявність ГМІ. Реко
мендоване оперативне втручання. Хворий погодився
на операцію.
Проведена передопераційна підготовка. З огляду
на потребу проведення подовженої інфузійно—
трансфузійної терапії і неможливість виконання
пункції периферійних вен, контролю центрального
венозного тиску (ЦВТ), в асептичних умовах викона
ли пункцію та катетеризацію правої підключичної ве
ни за Сельдингером. ЦВТ — від'ємний. Розпочато
інфузійно—трансфузійну терапію. За допомогою
зонда з шлунка виведено 300 мл застійної рідини. Не
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зважаючи на блювання, у шлунку хворих при ГМІ, як
правило, міститься рідина [3].
Проведено премедикацію з використанням ат
ропіну та дексаметазону у звичних дозах. Оперативне
втручання здійснене під внутрішньовенним програ
мованим полінаркозом з міоплегією, штучною венти
ляцією легень ендотрахеальним методом, з ендотра
хеальним подаванням кисню. Під час операції прово
дили інфузійно—трансфузійну терапію: перфторан,
альбумін, колоїди, кристалоїди.
Гемодинаміка на початку захворювання у хворих з
ГМІ за гіпердинамічним типом [3].
Верхня серединна лапаротомія. Розріз зв'язки
Трейтця. В черевній порожнині міститься гемо
рагічний випіт. Під час ревізії черевної порожнини
шлунок звичайної форми. На дванадцятипалій кишці
старий поствиразковий м'який рубець. Порожнина
сальникової сумки без випоту. Підшлункова залоза
дещо ущільнена. Печінка, жовчний міхур без пато
логічних змін. Товста кишка звичайного забарвлення,
не здута. Вся тонка кишка багрового забарвлення з
чорними плямами діаметром від 0,5 до 4 см по всій
довжині. Перистальтика відсутня, пульсація мезен
теріальних судин не визначається. Діагноз: гострий
тотальний тромбоз мезентеріальних судин тонкого
кишечнику. Паретична непрохідність кишечнику. Се
розно—геморагічний перитоніт.
В корінь брижі тонкої кишки введено 120 мл 0,25%
розчину новокаіну і 25 000 ОД гепарину. На деяких
участках з'явилась млява перистальтика. Проведено
санацію та дренування черевної порожнини.
Під час операції за допомогою зонда з шлунка ви
ведено 750 мл застійної рідини.
В 1—шу добу після оперції по дренажах з черевної
порожнини виділилося 150 мл сукровичної рідини.
Для ГМІ характерне зменшення діурезу. Проба
Макклюра — Олдрича після госпіталізації — 20 хв, що
свідчило про дегідратацію. Після проведення регідра
таційної терапії діурез, ЦВТ та тест на гідрофільність
тканин були у межах норми, гемодинаміка стабільна.
Температура тіла на 5—ту добу підвищилася до
37,4°С. Підвищення температури тіла нехарактерне
для мезентеріотромбозу [5].
Після операції проведена антибактеріальна те
рапія з використанням ципринолу, цефатоксиму,
ністатину, флуконазолу.
Для знеболювання призначали наркотичні й не
наркотичні аналгетики, для досягнення антикоагу
лянтного ефекту — гепарин, як внутрішньовенно, так
і підшкірно; тромболітичного ефекту — стрептокіна
зу 750 000 ОД внутрішньовенно крапельно в 200 мл
ізотонічного розчину натрію хлориду. Реологічно ак
тивна терапія: нікотинова кислота, реополіглюкін, ре
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осорбілакт, пентоксифілін; дезинтоксикаційна: нео
гемодез; антипаретична: метоклопрамід, прозерин,
мотиліум.
ГМІ супроводжується гемоконцентрацією [1, 3, 5].
Можна припустити, що збільшення кількості еози
нофільних гранулоцитів на 3—тю добу зумовлене
надходженням в кров гістаміну та серотоніну з ки
шечнику після відновлення мезентеріального крово
току, а також зменшенням кровотоку в нирках через
дегідратацію, що спричиняє викидання серотоніну
[3].
Зміни лейкоцитарної формули свідчили про на
явність інфаркту кишечнику та перитоніт.
Катастрофи черевної порожнини, зокрема, ГМІ су
проводжує гіперкоагуляція [1, 6 — 8].
Важливо знайти коагуляційний "коридор" між
гіпер— та гіпокоагуляцією, щоб лізувати тромби у су
динах брижі, проте, уникнути кровотечі після опе
рації.
В подальшому після операції можливе виникнен
ня гіпопротеїнемії [3].
Для ГМІ характерне збільшення вмісту сечовини і
креатиніну [1], відносної щільності сечі, поява в ній
білка, еритроцитів, гіалінових циліндрів [3].
Отже, тотальний тромбоз мезентеріальних судин
тонкого кишечнику — одне з найтяжчих хірургічних
захворювань, проте, незважаючи на безнадійність си
туації, можливо досягти позитивного ефекту лікуван
ня хворого.
Після операції в комплексі загальноприйнятої те
рапії важливо застосовувати для гемодилюції масив
ну інфузійну терапію, а також стрептокіназу і перфто
ран.
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ОПАСНОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОГО ПСЕВДОПЕРИТОНИТА
В ПРАКТИКЕ ХИРУРГА
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DANGERS OF DIABETIC PSEUDOPERITONITIS IN PRACTICE OF SURGEON
V. N. Orlov, S. N. Trotsenko, Yu. I. Podroyko

Сахарный диабет (СД) выявляют примерно у 1 —
3% населения. Ежегодно число больных СД увеличи
вается на 6 — 10%. Это обусловливает удвоение числа
больных через каждые 10 — 15 лет. В 2000 г. в мире
было более 120 млн. больных СД, в настоящее время
их более 200 млн.
СД І типа диагностируют в 1% наблюдений. У
большинства пациентов дебют заболевания чаще
всего отмечают в возрасте до 30 лет, нередко оно со
провождается тяжелым кетоацидозом, вплоть до ко
мы.
При возникновении кетоацидоза нередко отмеча
ют так называемый "диабетический псевдоперито
нит", симулирующий симптомы острого живота: на
пряжение и болезненность передней брюшной стен
ки, уменьшение выраженности или исчезновение пе
ристальтических шумов, иногда повышение активно
сти амилазы в сыворотке. Одновременное обнаруже
ние лейкоцитоза может обусловить ошибочный для
врача и роковой для больного диагноз, по поводу че
го иногда выполняют оперативное вмешательство,
что значительно ухудшает состояние больного. При
дебюте СД для обеспечения клеток энергией и под
влиянием избытка контринсулярных гормонов у
больных активируется липолиз, жиры расщепляются
до свободных жирных кислот, уровень которых в сы
воротке крови повышается, появляется "хиллезная
сыворотка", проведение биохимических исследова
ний с применением фотометрического метода труд
но осуществимо, что еще в большей мере затрудняет
установление диагноза. Приводим собственные на
блюдения.
1. Больной Х., 32 лет, госпитализирован в неот
ложном порядке 27.05. 07 с диагнозом: прободная яз
ва желудка, через 5 ч от начала заболевания. Жалобы
на интенсивную боль в верхних отделах живота, взду
тие живота. Заболел после обильного приема пищи.
Состояние тяжелое, кожа и видимые слизистые
оболочки бледные. В легких дыхание жесткое, часто
та дыхания (ЧД) 20 в 1 мин. Частота сокращений
сердца (ЧСС) 88 в 1 мин. АД 17,3/10,7 кПа (130/80 мм
рт. ст.). Живот мягкий, умеренно болезнен в средней
области справа. Симптомы раздражения брюшины

слабо положительные. Перистальтика кишечника ос
лаблена.
Анализ крови: эр. 2,7 × 1012 в 1 л, л. 5,6 × 109 в 1 л,
Нb 90 г/л, анализ мочи: белка нет, эпителиальные
клетки — единичные, лейкоциты 1 — 2 в поле зрения,
эритроциты 0 — 1 в поле зрения, солей нет. Биохими
ческий анализ крови: выраженный хилез сыворотки.
Рентгенография органов брюшной полости (ОБП):
свободный газ отсутствует, множественные уровни
жидкости, пневматоз кишечника.
Назначены спазмолитики, очистительные клиз
мы, инфузия глюкозо—солевых растворов объемом
до 1,5 л.
Состояние больного ухудшилось: интенсивность
боли увеличилась, прогрессировали симптомы ин
токсикации, в связи с чем с диагнозом: острая непро
ходимость толстого кишечника больной оперирован
через 4 ч после госпитализации. Произведена диа
гностическая лапаротомия. Патологические измене
ния ОБП не выявлены.
Из операционной больной переведен в отделение
интенсивной терапии. Течение послеоперационного
периода тяжелое. При дополнительном обследова
нии сахар мочи 50 г/л, ацетон (++), диагностирован
СД. Операционная рана зажила первичным натяже
нием.
Больной переведен в терапевтическое отделение.
Гипергликемия компенсирована путем назначения 68
ЕД инсулина в сутки. Диагноз: СД I типа, впервые вы
явленный, тяжелая форма, стадия декомпенсации; ке
тоацидоз; диабетический псевдоперитонит.
2. Больной П., 22 лет, госпитализирован 15.11.09 в
неотложном порядке через 24 ч от начала заболева
ния с диагнозом: острый панкреатит (?). Жалобы на
постоянную умеренно выраженную боль в верхних
отделах живота, тошноту, общую слабость.
Состояние средней тяжести. ЧД 22 в 1 мин, в лег
ких везикулярное дыхание. ЧСС 90 в 1 мин. АД
17,3/12,0 кПа (130/90 мм рт. ст.). Язык сухой, обложен
белым налетом. Живот вздут, мягкий, умеренно бо
лезненный в надчревной и обеих подреберных обла
стях. Положительные синдромы Керте, Чухриенко.
Симптом Щеткина — Блюмберга слабо положитель
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ный во всех отделах. Стул, диурез без патологических
изменений.
По данным обзорной рентгенографии ОБП сво
бодный газ в брюшной полости не выявлен. Ультра
звуковое исследование ОБП: признаки острого пан
креатита. Анализ крови: эр. 4,8 × 1012 в 1 л, Нb 160 г/л,
л. 10,8 × 109 в 1 л.
Биохимический анализ крови: выраженный хил
лез сыворотки.
Анализ мочи: белка 0,033 г/л, эпителиальные клет
ки 3 — 6 в поле зрения, лейкоциты 3 — 6 в поле зре
ния, эритроциты 3 — 5 в поле зрения, солей нет.
Проведено лечение: инфузионная терапия в объе
ме 1,5 л, глюкозо—солевые растворы, кристаллоиды,
антисекреторные препараты, ингибиторы протеаз,
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сандостатин, спазмолитики, аналгетики, которое ока
залось малоэффективным. Предположено наличие
псевдоперитонита. По данным дополнительного об
следования: сахар мочи 45 г/л, ацетон (+). Больной
переведен в отделение интенсивной терапии, затем в
общесоматическое отделение, назначена инсулино
терапия, достигнута компенсация уровня гликемии
на 42 ЕД инсулина в сутки. Диагноз: СД І типа, впер
вые выявленный, средней тяжести, в стадии деком
пенсации. Кетоацидоз. Диабетический псевдопери
тонит.
Таким образом, только всестороннее клиническое
обследование, настороженность врача в отношении
СД позволяют своевременно установить правильный
диагноз и избежать хирургического вмешательства.
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